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I.

Från Danmark och Norge.

Inledning.

Såsom ett djerft företag kan det väl synas, att vilja till utlan-

det utsträcka det samlingsverk, hvilket hittills fortgått rörande svenska

hofvet och aristokratien; men som bekant är står lyckan, åtminstone

stundom, dem djerfvom bi. Afven vågar utg. i all anspråkslöshet an-

föra ett förhållande, som torde härtill i viss mån berättiga: då han

för ett par år sedan förklarade sig vilja grunda den politiska och li-

terära tidskriften "Ur dagens krönika," med originalbidrag från de stora

kulturländerna, ansåg mången detta blott såsom ett vackert luftslott

hvilkot emellertid har blifvit förverkligadt. På samma sätt hoppas

utg. kunna gå i land med det föreliggande verket, hvilket äfvenledes

är hos oss det första i sitt slag. Att forskare i utländska arkiv herata

bidrag till vårt eget lands historia, är väl icke något ovanligt, men
planen att på detta sätt belysa äfven utländska förhållanden är ny.

Det låg härvid närmast till hands att göra början med våra

grannland. Käimedomen om befintligheten af konung Kristian Vllirs

handskrifna memoarer föranledde utgifvaren att anhålla om tillträde

till dessa handskrifter, förvarade i Kungl. Geheiraearkivet i Köpenhamn.
Efter det h. m:t konung Kristian IX bifallit nämda ansökan, fann

utg. vid studium af manuskriptet, att det samma utgjorde en drama-
tiskt liflig skildring af en högst märkvärdig period i nordens historia,

:,'enhändigt författad af den man, som dervid spelade hufvudrollen.

Memoarerna borde alltså kunna göra sig räkning på den danska och

norska allmänhetens särskilda intresse, hvarför utg. vände sig till Kö-
penhamns förnämsta förlagsfirma (Gyldendalske Boghandel), hvars chef,

hr Hegel, förklarade sig villig att, samtidigt med den svenska upp-

Från Europas hof. 1



lagan af Kristian VIILs memoarer, till trycket befordra en af utg. be-

sörjd dansk edition af den m-sprungligen franska handskriften. Emel-

lertid komma i det svenska verket konung Kristian VIILs memoarer

blott att utgöra en afdelning jemte många andra, tryckta eller otryckta

aktstycken. Då det gäller utlandet, förändras nämligen helt naturligt

den för "Svenska hofvets och aristokratiens lif följda planen att nä-

stan uteslutande meddela hittills i handskrift hvilande materialier.

Med andra ord, det är utg:s afsigt att, jemte arkivskörden, tillgodo-

göra för läsaren nyare utländska specialskrifter, som kunna förutsättas

vara för svenska allmänheten obekanta. En sådan skrift har ock gif-

vit oss ett af motiven att i detta verk till inledning välja en episod

ur danska hofvets historia, som nästan saknar sitt motstycke i egen-

domliga och fängslande drag: Struensee och hans förhållande till

drottning Karoline Mathilde; såsom en apostel för den s. k. upplysta

despotismen passar ock Struensee i förgrunden till en skildring ur Dan-

marks siste envåldskonungs, Kristian VIILs historia. För öfrigt är

det med detta ämne för närvarande, såsom fallet stundom plägar vara

med historiska frågor, att nämligen stunden för deras utredning visar

sig vara kommen, i det att samtidigt tidskriftsuppsatser och mono-

grafier på flera språk utkomma. Så t. ex. innehöll ett häfte af Edin-

burgh Eeview för 1882 en artikel i ämnet; af hr Aage Skavlans ny-

ligen utkomna historiska afhandlingar är en egnad åt Struensee o. s. v.

Med kännedom om dessa olikartade bidrag, bland hvilka det vig-

tigaste torde vara professor Wittichs i Leipzig nyligen utgifna bok *, er-

höUo vi ock till vårt förfogande en hittills ej tillgänglig, hr Juvele-

raren Christian Hammer tillhörig samling af sällsynta tryck, porträtter

och karrikatyrer rörande Struensee och den olyckliga drottningen, ut-

görande ett femtiotal nummer. Begagnande oss af alla de nämda

materialierna, men hufvudsakligen af professor Wittichs förträffliga ut-

redning skola vi nu öfvergå till en framställning af detta ensamt stå-

ende drama ur verkligheten, hvilket ej i nyare tid varit föremål för

behandling på vårt eget språk.

* Struensee. Von Prof. Dr. Karl Wittich. (Leipzig, Verlag von Veit

& Comp. 1879.)



J. F. Struensee och drottning Karoline Mathilde,

1.

T»rag ur envJldstyrelsen i Danmark fOre Struensee. — Kristian Vlhs ungdom och frtrsta

regeringsår, hans gifterniiil och utländska resor.

Efter att bafva skildrat det oinskränkta konungadöraet i Danmark

efter "Kongelovens" införande, dess oundvikliga förfall efter en kort

blomstringstid, de missförhållanden och missbruk som under dess hägn

vunno insteg, uppkomsten af en hofadel till en del af tyskt ursprung

och af ett favoritsystem samt ett rang- och titelväsen, som knappast

någonstädes haft sin like, det konstlade uppdrifvandet af industri och

liandel genom tullskydd, privilegier och monopoler, jordbrukarnes be-

tryckta strdlning, statens skuldsättning, det statskyrkliga tvånget, de

hårda inskränkningarna i tanke- och yttrandefriheten, öfvergår den

nämde tyske författaren, professor Wittich, till framställningen af Kri-

stian VII:s ungdom och första regeringsår. Han beskrifver den för-

vända uppfostran den unge fursten (född 1749) — i början utmärkt ge-

nom klart förstånd, fantasi och qvickhet — fick under ledning af sin "äf-

venså stelt ortodoxe som omåttligt äregirige, äfvenså pedantiske som arg-

sinte och brutale" guvernör Detlev von Reventlow. "Hvarje söndag fördes

prinsen två gånger i kyrkan; ve honom, om han icke sedan kunde nog-

grant återgifva predikans innehåU". I sådant fall drog guvernören icke

i betänkande att i hofbetjeningens närvaro tukta honom med knytnäf-

slag. Knappast mindre sträng och ännu mera opraktisk, ehuru mera

bildad och äfven af mera frisinnad ande var slesvigaren Nielsen, den

egentlige informatorn, som redan då prinsen var elfva år försökte

"införa honom i den Avolfska filosofiens hemligheter." Hans tredje lä-

rare, den ädle och snillrike waadtländaren Reverdil, * insåg hela dår-

aktigheten af denna uppfostringsmetod, denna religiositet på kommando
och dessa abstrakta och forcerade studier i en så tidig ålder och här-

mades deröfver men hade ej makt och inflytande till att göra någon

* Reverdil har eft«rleinnat intressanta anteckningar på franska, hvilka

nyare tid iiro utgifna i dansk drägt under titeln Strnensee og hoftet i Kjö-

•nhavn 1760—177J.



ändring deruti: snart upptäckte han äfven, att det, oaktadt prinsens i

många tall framstående naturliga anlag, dock tillika fans något fel i

hans andliga organisation. "På det sällsammaste sätt yttrade sig Kri-

stians ängsliga fruktan för regentkallet, för hvilket han var född. Han

afundades herdarne på fältet, gatpojkarne i staden deras lott och an-

såg sig sjelf för ett understucket barn/

Till allt detta kom det förderfliga umgänget med dåliga kamra-

ter. Hans kammarpage Sperling, den stränge öfverhofmästarens utsväf-

vande och skenhelige systerson, missledde hans fantasi och förgiftade

hans hjerta redan i den tidigaste ungdomen. Han gaf honom tillika

en fullständig kurs i konsten att föra sina lärare bakom ljuset, i svekets

och elakhetens laster. Stäld inom trånga skrankor, måste Kristian

ännu dölja för verlden de galna streck, till hvilka han med förvå-

nande läraktighet lät förleda sig.

Sådan var den monark, som folket vid hans tronbestigning (1766)

helsade med så stort jubel, "det majestät, hvars utomordentliga makt

äfven betingade utomordentliga pligter, som enligt kongelovens etiska

uppfattning skulle för staten vara den lefvande rätten och ett mönster

af rättvisa och trohet."

Kristian hade icke lärt mycket godt och nyttigt. Af sjelfva sin

guvernör hade han lemnats i total okunnighet just med hänsyn till

alla rättens, politikens och administrationens angelägenheter. Icke en

gång ett begrepp om penningens värde hade han fått. Före sin tron-

bestigning hade han icke ens fått gifva ut så mycket som en dukat

på eget bevåg. Det såg verkligen ut som om Detlov von Keventlow, som

tillika var finansminister och medlem af det hemliga rådet, denna nya

oligarki, velat med flit hålla honom i en ovärdig osjelfständigbet.

Också öfverlemnade konungen regeringsgöromålen helt och hållet

åt honom och de öfriga ministrarne och underskref allt hvad de förelade

honom utan att läsa det, på samma gång han gjorde narr af dem
bakom deras rygg. Han hatade dem, emedan han fruktade dem. Fruk-

tan, parad med misstroende, utgjorde grunddraget i hans karakter.

Han kunde till och med blifva rädd för skildtvakterna, som vandrade

fram och tillbaka utanför hans palatsgemak. Under sömnlösa nättei

tycktes han dessutom ha varit hemsökt af fruktan för djefvulen, säker-

ligen den enda positiva frukten af hans bigotta religionsundervisning

Men ju större denna fruktan var, desto mera passioneradt störtade haij

sig i de sinliga njutningarnas bottenlösa haf.



I det dåliga sällskap, hvarmed han snart offentligen omgaf sig,

förlorade han ända till sista spåret' af sin värdighet, så inhilsk och

fåtäng han än, trots allt detta, visade sig icke blott i fråga om sin auk-

toritet, sin oinskränkta höghet, utan äfven i fråga om sina förmenta

insigter.

Vid sidan at de tjgellösa utsväfningarna utmärkte han sig ge-

nom en skadeglädje, som allt mera utbildades till grymhet. Långt

ifrån att göra bruk af den sköna benådningsrätten, skärpte han fast-

mera de lifdömdes marter för att sedan såsom hemligt ögonvitne stu-

dera, till hvilken grad smärtan kan uthärdas. I sina föreläsningar

öfver romerska historien jemför Niebuhr kejsar Caligula med denne dan-

ske konung.

I hopp att derigenom kunna hämma den tilltagande förvildningen

i hans karakter och seder, påskyndade hans ministrar hans förmälning

med hans kusin, den engelska prinsessan Karoline Mathilde, med hvil-

ken han redan under sin faders lifstid blifvit förlofvad, utan något slags

böjelse ä någondera sidan, uteslutande i den högre politikens intresse.

Den prinsessa, som hade den olyckan att nödgas räcka denne

furste sin hand, var två år yngre än han (sexton år, han var aderton).

Hon var konung Georg III:s yngsta syster, en tjusande företeelse, om
också ingen regelbunden skönhet, full af behag och älsklighet, naivitet

och naturlig glädtighet, som stundom kunde stegras ända till upp-

sluppenhet, dfrjemte full af esprit och vetgirighet. Begåfvad med en

fast vilja och ett frimodigt omdöme, tycktes hon, trots sin ungdom,

redan ha en utbildad karakter. Högsinnad och känslofull, uppmärksam,

älskvärd och välvillig mot alla, tycktes hon ega allt hvad som var

"gnadt att göra hennes gemål och hennes folk lyckliga.

Brölloppet egde rum hösten 1766. Redan vid sitt första upp-

trädande i Danmark vann drottningen allas hjertan. Nu började ett

lustigt lefverne vid hofvet. Assembléer, konserter, parforcejagter, ma-
skerader och slädpartier följde på hvarandra i svindlande fart hela vin-

tern igenom. Det var alldeles för mycket för ett skuldsatt och af skat-

tar nedtryckt rike. Den unga drottningen älskade nöjet; men i detta

öfverraätt deraf hade hon ingen skuld. Hennes gemål, på hvilken hon

i början imponerade och som hon ingaf en viss respekt, visade henne

snart en allt större likgiltighet.

En ny gunstling, den unge grefve Holck, eggade hans lättsinne

och bragte hans utsväfningar i ett formligt system för att derigenom



beherska konnngen och göra sig öombärlig. DrottniDgen hatade och

föraktade Holck. Hon styrkte? i dessa känslor af sin öfrerhofmästar-

inna. gremnnan von Plessen. Denna sedligt stränga och fint bildade,

men högmodiga, intriganta och hersklystna dam gjorde å sin sida allt

for att allt mera intaga henne emot Kristian. Förhållandet mellan

de knngliga makame blef allt sämre. Åfven födelsen af en tronarf-

vinse i januari 1708 medförde ingen förändring i detta hänseende.

Under tiden näst före drottningens nedkomst dref konungen förklädd

omkring på Köpenhamns gator i sällskap med Holck och dylika per-

soner samt en illa beryktad mätress och begick otaliga dårskaper.

För att glömma sin fruktan for djefnilen måste han ständigt kasta

sig i nya förlustelser och äfventyr. men hvilka lemnade efter sig i hans

själ en allt större tomhet

Man försökte ännu ett medel for att gifra honom en annan rikt-

ning: man skickade honom på resor — till England och Frankrike.

Han gaf sig i väg i maj 1768. åtföljd af sin skötevän Holck.

Kort fornt hade denne lyckats få drottningens öfverhofmästarinna.

grefvinnan von Plessen, förvisad frän hofvet och hufvudstaden och strax

dereiter från riket samt sin egen syster bestämd till hennes efterträ-

derska. Drottningen kände sig nu mera ensam än någonsin.

Då konungen återkom i januari 1769. tycktes att börja med en

forän<iring till det bättre ha försiggått med honom. Han visade mera

aUvar och värdighet mera intresse for regeringsärendema. Detta vi-

sade sig visserligen snart vara blott ett sken. Om han i början tyck-

tes göra sig mödan att iakttaga en större värdighet, så måste detta ha

varit en verkan af vissa uppriktiga formaningar, som gifvits honom af

en för resan antagen läkare, som snart skulle vinna ett ofantligt in-

flytande på honom och rikets styrelse. Denne läkare var Struensee.

Stmeosees hirkoMst och o^dMBsSdeB, hans ståDnin? tiD de franska tänkanie och hans

deraf följande kfiudsfilofoi. — Tänskapsbaad med den politiske IfreDtjraren ?refre

Bactzao. — Stmeasees aostälhuu? Tjd daoska hofret.

Johann Friedrich Struensee var född i Halle vid Saale den .5

augusti 1737. Hans fader var en pietistiskt sinnad pastor, en rättskaf-



fi'ns men hård man, som "genom uppfostran, lära och predikan mot

sin vilja gjorde allt för att från barndomen ingifva sonen en grundlig

leda icke blott vid pietismen utan vid kristendomen och kyrkan". Den

unge Struensee blef sålunda fritänkare. Det vore ett hån, om man

ville anställa en jemförelse mellan honom och Kristian VII, som ge-

nom ett rigoröst kyrkotvång nedsjunkit till ett tomt intet. Struensee,

en tänkande man af stora naturliga anlag, som redan i sitt tjugonde

lefnadsår ernådde den medicinska doktorsgraden vid universitetet i sin

fädernestad, utbildade åt sig — genom ständig sysselsättning med na-

turvetenskaperna, med anatomi, fysik, fysiologi och genom flitig läs-

ning af sin tids upplysningsfilosofer, af Voltaire och encyklopedisterna;

— ett eget metafysiskt system.

Detta var ingenting mindre än djupt och icke en gång följdrik-

tigt. Struensee var ingen filosof. Han förnekade själssubstansen och

ansåg — häri påminner han om la Mettri — menniskan för en ma-

skin. Likväl ville han icke frånkänna henne viljans frihet, likasom

han icke heller förnekade Guds tillvaro. Men de fria handlingarna

skulle dock endast bestämmas af sensationerna — och sensationerna

lågo i maskinen. Alltså var allt, hvad menniskan kunde göra, i sig

sjelft likgiltigt; Gud bekymrar sig icke om oss och våra handlingar.

Det är Gud, som först sätter den menskliga maskinen i rörelse; men

när den stannar, d. v. s. när menniskan dör, är ingenting vidare för

henne att hoppas eller frukta. Och häraf följde för honom den satsen:

menniskans pligter sluta, liksom hon sjelf, med detta lifvet; derpå grun-

dade han sin moral, den praktiska eudemonismens; de menskliga hand-

lingarna äro för honom endast sa till vida goda eller onda, som de för

samhället ha nyttiga eller skadliga följder. Begäret att blifva nyttig

för samhället genom handlingar af ett så långt gående, vidsträckt in-

flytande som möjligt och derigenom med förakt för alla slags faror

främja sin egen lycka, är hans dygd, hans ideal.

Äfven enligt Struensee är menniskan född till njutning; ja lusten

är för honom det egentliga hufvudändamålet; man skall blott taga sig

till vara för följder, som äro skadliga för en sjelf och andra; man skall

derför vara klok och försigtig, vara på sin vakt mot alla häftiga li-

delser. En naturlig känsla af vänskap och menniskokärlek är innebo-

ende hos honom; denna förhöjer och förädlar åter hans önskan att

åstadkomma nytta. Känslig utan att vara känslosam, af naturen upp-

riktig och utan falskhet och derjemte utrustad med anlag för ädelhet,



är han benägen för att ingå vänskap och att intellektuelt uppehålla vän-

skapen. Begåfvad med en utomordentlig mottaglighet och rörlighet, full

af verksamhetslust och vetgirighet, har han redan tidigt intresse för

allt. En ovanlig fattningsgåfva och förmågan att arbeta fortare än

andra lemnade honom tid öfrig för de mest vexlande sysselsättningar,

för de mest olikartade slag af läsning. Derigenom skaffade han sig

en stor mängd kunskaper, slutligen äfven i politik, statsekonomi och

pedagogik. Och under allt detta fick han ändock tid till öfriga nö-

jen; och i allmänhet ville han, uppfjld af lefnadslust och ärelystnad

och en fulländad epikuré, som han var, dela sitt lif mellan arbete och

njutning.

Fadrens kallelse till Altona såsom prost (sedermera generalsu-

perintendent i Holstein och Sleswig) medförde äfven den unge Struen-

sees flyttning dit. Han blef snart stadsläkare i Altona. Men då han

hastigt blef bekant såsom libertin, fick han föga praktik. Fadren stötte

den unge fritänkaren högtidligen ifrån sig. Struensee utgaf i nämda
stad i förening med några likatänkande en "Monatsschrift zum Nutzen

und Vergniigen" med filantropiska tendenser. Men redan efter ett hälft

år upphörde denna tidskrift. Struensee fortfor att skrifva för åtskil-

liga politiska provinsblad och uppmuntrades dertill af en medarbetare,

som skulle komma att få ett stort inflytande på hans senare öden.

Det var en man af en af de förnämsta holsteinska slågterna, af mått-

lös adelsstolthet, nobla maner och nobla passioner men tillika af en

helt och hållet förkastlig karakter — Schack Karl, grefve till Kant-

zau-Ascheberg.

Denne var utsväfvande och hade mycket dåliga afiarer, hvilka

förledt honom till de ohederligaste manövrer och invecklat honom i de

betänkligaste vexeltransaktioner. Men han var tillika hersklysten. Han
ansåg, att hans namn var tillräckligt för att skydda honom mot den

moraliska förkastelsedomen och gifva honom rättmätigt anspråk på de

högsta embeten. Redan i sin tidiga ungdom hade han efter ett ha-

stigt avancement genom de militära graderna blifvit utnämd till ge-

neralmajor i danska arméen men skall ha blifvit afskedad redan efter

ett par dagar. Han gjorde vidlyftiga utländska resor såsom i Ryss-
land under tzar Peter Hl och sökte der vinna inflytande genom att

ingripa i de underhandlingar som pägingo mellan Ryssland och Dan-
mark. I anseende till denne monarks sleswigska och andra anspråk

mot Danmark och den hotande hållning han intog mot detta rike och
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doss konung', voro Eantzaus åtgöranden på detta liåll friin dansk syn-

punkt ytterst tvetydiga.

Efter sina egna, visserligen högst tvifvelaktiga uppgifter, ville han

med hafdande af sin danska patriotism endast sjiela rulltn af oegennyt-

tig fridsmedlare mellan båda kejsaren- hertigen och konungen- hertigen

och sålunda lägga grunden till ett storartadt anfalls- och försvarsför-

bund, till en ny, norra Europa b^herskande enhet mellan de olika

grenarne af huset Oldenburg. I alla händelser hade han ingen fram-

gång med sin äfvenså egenmäktiga som chimeriska mission. På den

danska sidan mer eller mindre betraktad med misstroende såsom en

förrädare, på den ryska rent af ansedd för en spion, blef han kallsin-

nigt, ja man kan säga med förakt afvisad af Peter, men till följd

häraf uppstod en ännu värre misstanke fmot honom, om med rätt el-

ler orätt är ännu icke afgjordt; betecknande är, att denna misstanke

mot liantzau öfverhufvud kunde uppstå, finna tro och af många

samtida upprepas. Han skall nämligen ha tagit del i den förderf-

bringande sammansvärjningen mot Peter och dervid ha spelat en huf-

vudroll. Efter tzarens strypande skall han ha återvändt till Danmark

med ännu häftigare förbittring mot dennes gemål Katharina II, eme-

dan han icke erhållit den väntade belöningen. Säkert är att han då

svor den ryska kronan ett evigt hat.

Huru kunde en sådan man med mer än äfventyrliga antecedentia

och ett mer än tvifvelaktigt rykte komma i förbindelse med den ännu

oskyldige, oerfarne och dessutom tjugu år yngre Struensee? Helt och

hållet uppfyld af personligt groll och politiska lidelser, kunde liantzau

icke heller förlåta den danska regeringen sitt utan tvifvel mycket väl

motiverade afskedande och tillbakasättande. Han slog likaledes ned

sina bopålar i Altona och visade, att för honom hvarje medel var godt

för att gifva luft åt hans vrede mot ministrarne. Med en liflig fantasi

och en stor rikedom på planer och förslag, hvilka, uttänkta i dag, i»

morgon förlöjligades af honom sjelf, förenade han mer qvickhet än nå-

gon annan af hans ståndsbröder. Han var sinnrik och kunskapsrik;

han talade flytande och sjöng icke illa. Han kunde den ena dagen i

en anonym skrift råda konungen att göra bankrutt och dagen derpå,

efter sin ädlare faders berömliga föredöme, såsom den oegennyttigaste

idealist svärma för böndernas emancipation. Utan grundsatser, utan

religion och ärlighet kunde han, trots sitt högmod och sitt skryt,

-mickra personer i en lägre ställning, hvilka han annars skulle ha
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föraktat, när han såsom dä, var i trångmål. Han smickrade äfven

Struensee.

Denne, som från encyklopedisterna insupit oppositionsandan mot
förvändheterna i stat och samhälle, och hos hvilken redan någonting af

verldsförbättrarens kallelse grydde, men som ännn var fri från person-

lig äregirighet, var förtjust öfver den snillrike, älskvärde grefven, po-

litiserade med honom vid tobakspipan, kritiserade med honom den i

Danmark herskande regeringen, uppgjorde med honom reformprojekter

för alla delar af staten, gick, förenande skämt med allvar, ut med
honom på galanta äfventyr och stälde, ehuru sjelf skuldsatt, sin börs

till hans förfogande. Han betraktade Eantzau såsom sin vän, lät af

honom intala sig, att han var mycket för god till läkare, att han var

ett politiskt snille och född till att blifva minister i en stor monarki.

Med ett ord: de beundrade hvarandra ömsesidigt och drömde sig, så-

som ledare för och pånyttfödare af staten, redan i spetsen för detta

rike. Ja, de skola ha lofvat hvarandra, att om den ene af dem någon-

sin kom till ett större politiskt inflytande, den andre skulle blifva kal-

lad att intaga en plats vid hans sida.

Rantzau skaffade sin borgerlige vän en vidsträcktare och mer an-

sedd praktik och föranledde honom derigenom att flitigare än hittills

egna sig åt sina medicinska studier och åt sina patienter. En lycklig

kur, som han verkstälde på grefvens maka, hvilken insjuknat i kopporna,

skaffade honom en ännu större verkningskrets, och han blef snart den

holsteinska adelns modedoktor. Hans fördelaktiga yttre, hans tjenst-

villighet och uppriktighet, hans otvungna, behagliga väsen, hans djerfva

säkerhet och hans briljanta lynne ökade det hastigt uppkomna förtro-

endet för honom.

För de båda äregirige blef Altona snart för trångt. Eantzau lyc-

kades 1766 få tillträde till hofvet. Genom sin inställsamhet och sin

•öfverlägsna förmåga att intrigera lyckades han redan samma år att

blifva generallöjtnant och chef för drottningens lifregemente och föl-

jande vår kommenderande general i Norge. Dels genom den ryska

diplomatiens inflytande, dels genom åtskilliga obetänksamma hand-

lingar, som gjorde honom omöjlig i Norge, förlorade han emellertid

inom mindre än ett år detta embete och måste återvända till Holstein.

Struensee, som ännu der var verksam såsom läkare, umgicks vid denna

tid med planen att resa till Malaga eller Ostindien för att der för-

värfva sig en förmögenhet "och i en varmare trakt njuta vällustens fröj-
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der." Mi-n kort ofter Rantzaus afsättfiinfr blcf lian genom sina arllif^a

i,'ynnare dorstätles och modolbart ätVon genom liantzau rekommenderad

hos Kristian VII till att vara hans läkare under hans förut omtalade

resa. Han sjelf så väl som Eantzau visste mycket väl, att detta för

båda kunde blitVa bryggan till en ny skådeplats. Struensee förstod

att snart göra sig oumbärlig för konungen, och efter återkomsten från

resan utnämdes han till dennes lifmedikus. Såsom sådan vistados han

ständigt i konungens närhet, och genom läsning och samtal inverkade

han mycket på honom.

3.

Begynnande gunstJingskap: Lifmedikus Struensee fOivaiulias till lektor och kabinetts-

sekreterare. — Förhåliaude till drottningen. — Kärlek och förströelser. — Struensees

egentliga mdl. Hans utrikespolitik och planer pä Ryssland och Sverige.

Från första ögonblicket af Struensees uppträdande vid hofvet för-

utspådde hans vänner, att han förr eller senare skulle komma att be-

herska detta. Ja, politiker ex professo ha genom de senare tilldragel-

serna kommit till den öfvertygelsen att det allt ifrån början varit hans

plan att blifva premierminister. Trots den berömvärda öppenhet, han

för öfrigt visade mot konungen, förstod han dock tillika att på ett allde-

les nytt sätt smickra denne. På samma gång som han smånigom och

oförmärkt sökte inplanta hos honom sina egna grundsatser rörande de

allmänna angelägenheter, intalade han honom tillika, att han hade

sjelfständiga regeringsprinciper och att han icke längre borde tåla att

hans ministrar så helt ocli hållet ignorerade dessa.

Ännu kunde dessa försök knappast ha någon utsigt till framgång.

Bernstortl satt säkrare vid statsrodret än någonsin. Struensees utnäm-

ning till verkligt statsråd innebar egentligen för honom ingenting an-

nat än att han blef presentabel vid hofvet. Naturligtvis sökte han nu

äfven att i Köpenhamn få tillträde till de förnämsta familjerna. Under

det han till utseendet med lifligt intresse kastade sig in i hufvudstads-

aristokratiens nöjen och inom ett par veckor på Faraospel förslösade

större delen af sin årslön (hans grundsats var, att "man måste rätta

sig efter den sällskapskrets, i hvilken man lefver"), utspejade han med
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genomträngande blick, situationen vid hofvet och tillfällena till att

göra carriére.

Det bästa tillfället yppade sig sommaren 1769 genom drottnin-

gens sjukdom. Då de medel, hvilka andra läkare föreskrifvit, icke

gjorde någon verkan, yrkade konungen att Struensee skulle konsulteras.

Drottningen sjelf ville icke veta utaf honom. Hon ansåg Struensee

för en gunstling af det vanliga slaget, som för att vinna inflytande

smickrade konungens passioner; och ehuru hon var vida skild från det

fromleri, som utmärkt hennes företräderska pä den danska tronen, be-

traktade hon dock Struensee såsom en religionsbespottare. Men konun-

gen gjorde genom ett maktspråk sin vilja gällande.

VördnadsfuUt nalkades Struensee drottningen. I ännu högre grad

än läkarens skicklighet egde han kännedom om menniskohjertat och

framför allt en utvecklad talang att umgås med fruntimmer. Han

såg genast huru han borde taga drottningen, och han vågade tala om
orsaken till hennes sorg. Endast af sorg var hon sjuk. Han visade

sig fullt förstå hennes ställning och hysa ett uppriktigt deltagande

derför, och han erbjöd sig att personligen blifva medlare mellan henne

och konungen.

Drottningen insåg snart, att hon hittills haft en oriktig uppfatt-

ning af Struensee, att denne var bättre än sitt rykte, och att i ho-

nom bodde en helt annan ande än hos de vanliga hofmännen. Hans

förstånd, hans bildning, hans umgänge, hans sätt att tala — allt be-

hagade henne i högsta grad. Han var den ende mannen vid hofvet,

som förstod henne och som visade sig uppfyld af deltagande. Och

huru intressant var han icke, huru gerna hörde hon icke på honom 1

Hon gjorde honom till sin förtrogne, liksom han redan, för så vidt

detta var möjligt, var konungens förtrogne.

Hans medlingsförsök hade en öfverraskande framgång. Kristian

blef uppmärksammare än förut mot sin gemål. Han älskade henne

visserligen aldrig. För kärlekens känsla — såväl som för vänskapens

— förblef han alltid främmande. Men han var utledsen vid sitt hit-

tills varande lefnadssätt, och han kom henne till mötes nästan såsom

ett barn, hvilket erkänner sig haft orätt. Den förändring, som nu

inträdde, måste man nästan anse för ett under, om icke konungens

slöhet vore en tillräcklig förklaringsgrund derför. Hittills likgiltig,

ja nära nog fiendtlig mot sin gemål, rättade han sig nu mer och mer
efter henne. Denna hittills nästan maktlösa furstinna fick nu, under
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Striiensees förmedling, ett absolut och fortfarande herravälde öfver

konungen.

Att förvandla detta herravälde Öfver konungen till en politisk

allmakt »'fterstrfifvade Mathilde icke. Hon åtnöjde sig mod don lyck-

liga törändringen i sina husliga förhållanden. Hon kunde visserligen

icke skänka sin kärlek åt en make, som stod så djupt under henne och

som — ehuru nu tänid — dock alltid var hjertlös. Konungen skickade

fortfarande till henne Struensee, i hvarje stund, i alla möjliga ärenden.

Sålunda gaf han den omedelbara anledningen till fortsättandet af de-

ras samtal. Allt tätare, allt längre, allt intressantare blefvo dessa,

och förtroligheten växte. Struensee kunde betrakta och beteckna sig

såsom drottningens tacksamme vän. Han vågade det, och, sättande

sig öfver sin rangs regler och vanor, antog hon på det huldrikaste sätt

hans vänskap. Otvetydiga bekännelser, direkta och indirekta, före-

ligga nu från båda sidorna: hon fäste sig allt mera vid honom; hon lät

honom märka en innerlig, svärmisk tillgifvenhet; hon kunde icke mera

lefva utan honom. *

Inför verlden visade hon sig såsom hans förklarade beskyddarinna,

och han steg nu hastigt på lyckans branta bana. Våren 1770 utnäm-

des han på en och samma dag till konungens föreläsare och till drott-

ningens kabinettssekreterare samt kort derefter till konferensråd. Den

förstnämda befattningen kan icke ha varit synnerligen ansträngande.

* I afseende på drottningen torde här vara tillräckligt att hänvisa till de

senare samtalen med hennes egen sakförare höiesteretsprokuratorn Uldall;

Uldalls anteckningar beledsagades af denna anmärkning: "I hende saae jeg

den ömme elskov". Af drottningens tilliälliga samtal med sina kammarjung-
frur, hvilka visserligen, sådana de återgifvits i vitnesiörhören, måste begagnas

med försigtighet, vilja vi här blott framhålla en hittills icke uppmärksammad
men i hög grad träffande och karakteristisk anmärkning: hon motiverade

bland annat sin tillgifvenhet för Stniensee rent af med den tacksamhet hon
var honom skyldig, emedan han skapat enighet mellan henne och konungen
och alltid stod pk hennes sida. Hon motiverade sitt innerliga intresse föi-

lionom dermed, att han hade "så mycket förstånd och ett sågodt hjerta." För
lu-nnes eget varma hjerta var, såsom C. D. Bichl bland aimat konstaterar,

under för handen varande omständigheter '"endast ett steg från tacksamhot

till kärlek". Till förhöjande af hennes tacksamhet och hennes gunst torde

enligt den blott allt för ensidigt framhållna uppgiften i Authentische Aufklänin-

gen äfven ett särskildt faktum ha bidragit. tStruensee vaccinerade på våren

177(> kronprinsen med den bästa framgång, hvilket då ännu ansågs för ett

lifsfarligt vågstycke.
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ty det gafs intet säkrare medel att bringa konungen till sömn än att

läsa för honom. Så mycket mera togs lian i anspråk såsom drottnin-

gens sekreterare. Han följde konungaparet på alla dess utflykter, var

ständigt i tronens omedelbara närhet och höjde sig — trots all afund

och alla smädelser — öfver alla gunstlingar och hofmän.

Nu började ett alldeles nytt lif vid hofvet. Den gamla stela eti-

ketten bortlades. Mest påfallande var dock drottningens förändrade

väsen. Hon visade icke blott en ny ovanlig glädtighet; nedlåtande

och vänlig, hade hon hittills alltid förstått att säga någonting behag-

ligt åt hvar och en, men nu talade hon med intresse endast till den

ende. Han tyckte sig märka, att hon aldrig vände sin blick ifrån ho-

nom. Hon gynnade honom vid hvarje tillfälle, dansade vid festlighe-

terna i synnerhet med honom, promenerade vid hans sida och allena

med honom, till fots, i vagn, till häst *; i synnerhet vid jagterna, på

hvilka hon var passioneradt begifven, och vid hvilka hon visade sig i

en extravagant drägt, måste han fortfarande vara hennes ständige led-

sagare. Hon var dock alltför oförsigtig. Hon delade hela sin upp-

märksamhet mellan sin sons uppfostran och samtalen med sin kabi-

nettssekreterare. Denne hette nu i hvar mans mun rent af favoriten.

Elaka rykten om hans förhållande till drottningen började redan komma
i omlopp. ** Fullkomligt likgiltig i detta hänseende var konungen.

* I de iiämda Hammerska samlingarna förekomma framställningar af

drottningen till häst i karlkläder, något karrikerad, och med insinuationer på
förhållandet till Struensee. En vers 13'der så:

Hun red så mängt et trav og fjed,

Og ihvor tidt det var

Vi dog deraf blev aldrig kjed,

Sligt syn var skiön og rar; —
Ved yndighed hun vandt vor hierte,

At elske sig hun os selv lärte.

Afven då f(jlkets uppfattning ogillade hennes förhållande, bibehöll all-

mänheten, såsom här synes, en viss kärleksfull sympati för henne.
** Bland mycket annat sades om drottningen, att kon i maj 1770, då

hennes gemåls farmors, Sofia Magdalenas, lik oflentligen förevisades på parad-

sängen, gått omkring detsamma tillika med den stora mängden, och detta i

sin riddrägt och med Struensee under armen! C. D. Biehl. i Hist. Tidsskr.

III, Band IV, s. 400. Men vid samma tid hade i sjelfva verket också redan

det ryktet utbredt sig vid hofvet så väl som i staden, "att Struensee om nät-
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Lian kärlek, utan förmåga af en varaktig böjelse, var han äfven utan

svartsjuka; utan känsla för liögheten af sin värdigliot var han äfven

utan känsla för begabbori och smälek. Ju mera motbjudande hans

gamle gunstlingar för honom blifvit, desto belåtnare var han med

den nye.

Drottningens exempellösa ynnest smekte Struensees egenkärlek

och sinlighct; men hans herskande passion var ärelystnaden. "All ho-

nom bevisad och af honom besvarad tillgifvenhet var blott medel för

ett ändamål; men ändamålet hette: regera och reformera!"

Förverkligandet af hans ärelystna planer påskyndades genom ko-

nungaparets resa till Holstein sommaren 1770. Struensee följde det

såsom vanligt. Drottningens glada lynne stegrade sig under denna

resa till en grad af uppsluppenhet, som mer än någonting annat bi-

drog till att skada hennes anseende. På sin ridbana å Kristiansborgs

slott och på sina jagter visade hon sig för folket i manlig drägt. Hon

glömde, sade man, icke blott att hon var furstinna, utan äfven att hon

var qvinna. Kyktet om hennes extravaganser och hennes alltmera

misstänkta förhållande till Struensee framträngde redan till England.

Hennes moder, enkeprinsessan af Wales, företog en resa för att genom

personlig inverkan söka återföra henne till besinning. Men Mathilde,

som fruktade moderns förebråelser och icke ville skilja sig från sin äl-

skare, undvek hvarje samtal mellan fyra ögon med henne. Efter några

korta och tvungna samtal återvände prinsessan af Wales, som nu in-

såg omöjligheten att skilja dottern från den farlige mannen, djupt be-

kymrad till England.

Struensee hade förstått ställa så till, att konungen och drottnin-

gen under resan i Holstein liksom af en händelse sammanträflFade med
två af hans adliga vänner sedan Altonatiden, hvilka båda lefde i ett

slags landsflykt, men lifligt önskade att åter få tillträde till hofvet.

Genom drottningens bemedling utverkade han utan svårighet deras åter-

kallande. Den ene af desse vänner var kammarherren Enevold von

Brandt; den andre var den förut omtalade grefve Schack von Rantzau.

Genom den förre ämnade Struensee beherska hofvet och öfvervaka

konungen; genom den senare ämnade han bemäktiga sig statsförvalt-

terna uppehöll sig hos hennes majestät drottningen."' Se Christian den syven-

äes hof (Andet oplag 1855) s. 381, Jenssen-Tusch, Die verschwörung s. 233,

Reverdil s. 208, 209.
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ningens tyglar och utrikes politikens ledning. För att detta mål skulle

uppnås, måste Bernstorffs ministére falla.

Dennes afskedande genom en kunglig handskrifvelse af den 15

september 1770 kom såsom en blixt från klar himmel. Det väckte en

allmän förstämning. Trots alla missförhållanden i hans oligarkiska

regering, kunde man icke förneka hans statsmannaegenskaper och per-

soniiga rättskaffenshet. Han hade nyligen gjort danska staten en stor

tjenst genom att bringa till stånd det bekanta fördraget med Katha-

rina II af Ryssland (den '22 april 1767), genom hvilket denna kejsar-

inna i sin sons, storfursten Pauls, arfhertigens af Holstein-Gottorp,

namn, icke allenast fullkomligt afstått från dennes dynastiska anspråk

på Sleswig utan äfven genom utbyte låtit den hertigliga delen af Hol-

stein öfvergå till danska kronan. Samtidigt med Bernstorlf eller strax

efter afskedades äfven de öfriga ministrarne. Inga nya utnäoides.

Embetsmännen fingo anvisning att insända sina förslag omedelbart till

det kungl. kabinettet.

Derifrån återsändes de med svar. "Man såg icke, man visste

icke, hvem som åtgjorde; och man jemförde regeringen med Mopsus'

orake], som de gamle grekerna rådfrågade genom förseglade skrifvel-

ser för att sedan afhemta svaren från det altare, der de nedlagt sina

frågor.

"

Men hemligheten räckte icke länge. I början hade Eantzau och

Struensee delat göromålen sins emellan med försmående af minister-

titeln. Rantzau tog för sig krigsväsendet och den högre politiken,

Struensee allt det öfriga och detta tillika. Båda hade samverkat till

Bernstorffs störtande, Struensee för att vinna utrymme för en fullstän-

dig systemförändring, Eantzau af personlig hämdlystnad.

Den sistnämdes på personligt groll beroende förbittring mot

Ryssland skulle nu ådragit Danmark svåra förvecklingar, om icke Stru-

ensee i tid hade hejdat sin väns äfventyrspolitik och sålunda lyckats

bibehålla freden, ehuru förhällandet till Ryssland icke kunde annat än

förblifva spändt, så länge Rantzau hade del i styrelsen. För de från

rysk sida framhållna yrkandena om dennes aflägsnande ville nämligen

Struensee icke gifva efter.

Han ville icke fortsätta det ödmjuka beroendet af Ryssland och

han ville öfverhufvud gifva Danmark en fastare, sjelfständigare ställ-

ning i förhållande till utlandet. Men likasom han tillbakavisade

hvarje främmande inflytande på denna stats inre angelägenheter, så
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ville lian å aiulnv sidan äfven afsta från all den interventionpolitik,

som Danmark dittills under Moltke och liernstorll drifvit med atse-

tnde på svajiare grannar, ätminstone på Sverige, med stora kostnader

.toh utan verklig nytta. Afven här ville han icke lata vilseleda sig at

Kysslands önskan, som ständigt gick ut på en af Danmark lydigt un-

derstödd, mycket långt gående inblandning i det så djupt inom sig

söndrade Sveriges inre partiförhållanden. Han ville, alltigenom iakt-

tagande neutralitet, lefva i fred med alla makter för att desto mera

ostördt kunna egna sig ät det inre reformarbetet.

Struensees snille och kunskaper och hans — som det tycktes —
fasta men tillika försonliga politik aftvungo till och med den hög-

dragna ryska diplomatien vid flera tillfällen uttryck af aktning lör

hans person, hvartill dock på samma gång fogades uttryck af misstroende

till och beklagande af hans envist fortsatta förbindelse med liantzau.

Men denne visade honom ingalunda någon tacksamhet derför. Fast-

mera hyste han ett djupt groll mot Struensee derför, att denne om-
intetgjort hans högtflygande hämdplaner mot Kyssland. Sålunda låg

redan i de första tilldragelserna under den nya regimen ett frö till

undergång. Det var icke heller tänkbart, att två så ärelystna mån på

längden skulle ha kunnat förblifva eniga i utöfningen af makten.

Det är ett sakförhållande, att Karoline Mathilde, under det att

hon beherskade Kristian VII, dock icke förrådde den minsta böjelse att

blanda sig i politiken och regeringen. Hon ville hafva lugn och trygg-

het vid hofvet och se den danska nationen så lycklig som möjligt.

Nu talade Struensee till henne om Danmark såsom Hamlet, och hon

trodde honom. Hon såg numera endast genom den mans ögon, som
hade eröfrat hennes hjerta; hon hade numera endast en vilja, och det

var hans. Då Bernstorff" en gång var störtad, lät hon Struensee råda,

honom allena — suveränt och absolut likasom en högre ande, på det

att han måtte blifva den olyckliga statens räddare ! Och för allt hvad

han gjorde var hon redo att påtaga sig sjelf hela ansvaret.

Frnn Kui upas hoj".
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4.

Struensee i spetsen för danska regeringen. — Målsmanskap för '"den upplysta dispotis-

luen." — Omstörtande regeringsåtgärder, tryckfrihetens införande, filantropiska drag. —
Den växande oppositionen.

Struensee, som genom en utomordentlig sammankedning af om-

ständigheter kommit i spetsen för regeringen i en oinskränkt monar-

kisk stat, är en af de märkligaste representanterna för det adertonde

århundradets upplysta despotism.

Utan att antaga någon motsvarande titel eller rang och uppträ-

dande med stor enkelhet, öfvertog denne man i september 1770 led-

ningen af det af så många missförhållanden och missbruk lidande Dan-

marks inre och yttre angelägenheter.

Nästan samtidigt med Bernstorffs afskedande, ja till och med
något förut, utfärdades på en och samma dag trenne kungliga kabi-

nettsorder, hvilka icke utan skäl betecknats såsom Struensees manifest

mot Bernstorflf. En af dessa rörde Danmarks af Bernstorff utan till-

räckliga rustningar och derför utan framgång företagna fejd mot sjö-

röfvarstaten Algier, hvilken sannolikt begagnades såsom den närmast

till hands liggande förevändningen till denne statsmans störtande. Af

vida större omedelbar betydelse voro de båda andra förordningarna.

Den ena af dessa gick ut på att motverka rang- och titelväsendets

missbruk och föreskref, att hädanefter endast män af verklig och er-

känd förtjenst skulle bevärdigas med en "karakter" och ståndsupphö-

jelse. Den andra, som ett par dagar senare närmare bestämdes ge-

nom ett nytt reskript, införde en oinskränkt tryckfrihet. Denna förord-

ning väckte sensation i hela Europa. Voltaire sände konungen, som

lånat sitt namn åt denna stora handling, en högstämd poetisk lyckön-

skan. Jublet öfver det dittills rådaiide tanketvångets tillintetgörande

öfverröstade i första ögonblicket de räddes och reaktionäres alla be-

tänkligheter. Och ännu femtio år senare utropade en dansk man med
hänförelse: kunde väl en statsman börja sin bana på ett härligare sätt

än med detta bud: varde ljus!

Keformer följde nu slag på slag. Genom en kabinettsorder, som

gjorde slut på missbruket att gifva betjänter tillträde till statsembeten

och anbefalde att inga nya embetsmän skulle anställas utan att ha ge-

nomgått föregående pröfningar och behörigen dokumenterat sin kompe-
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tens, gåt han dödsstöten åt detta lakejvaldo, hvilket han redan såsom

skriltstilllare i Altona med sin satir gisslat.

Men framför allt gjorde han nu sina filantropiska idéer praktiskt

gällande. Han antog sig energiskt folket, bönd<'rna, de elända och

vidtog äfven för öfrigt en mängd åtgärder för allmänt väl. Han min-

skade tryckande bördor och pålagor. Den rådande bristen pä lifsme-

del, som missväxt och den stränga vintern 1770— 71 hotade att öka,

sökte han motverka genom förbud mot att bränna bränvin af råg och

mot utförseln af allt slags säd samt genom underlättande af införseln

deraf, men förnämligast genom det förtänksamma anläggandet af re-

servmagasin. På detta sätt skaffade han den of^mtliga mängden obe-

medlade personer i hufvudstaden bröd till billigare pris. Fattigväsen-

det tänkte han på ett rationelt sätt förbättra. Man skulle draga för-

sorg om allmosor men äfven om anskaffandet af arbete. Upphäfvan-

det af den visserligen icke mera rättsligt men dock faktiskt bestående

lifegenskapen var en af hans förnämsta planer. Den kommission, som
redan förut tillsatts för att förbereda lösningen af denna svåra uppgift,

hade under grefve Moltke så godt som inslumrat. Struensee kallade

den till nytt lif och ny verksamhet samt gaf den de kraftigaste im-

pulser. En ordonnans, som noga begränsade dagsverkstjensterna och

derigenom väsentligen inskränkte godsherrarnes godtycke, skulle endast

vara ett första steg till det stora målet. Den förträfflige mannen —
så kallade honom också ännu åratal derefter tacksamma bönder. Ja

med "berusadt bifall", såsom det heter i en diplomatisk berättelse, hel-

sade mängden i början hvar och en af hans anordningar, som företedde

vore det än blott skenet af en lättnad. Just i sin egenskap af läkare

tycktes han i allmänhet med en mera speciell sakkännedom kunna

verka for folkets välfärd i vigtiga saker. Han företog en omorganisa-

tion af hospitalen, införde en ny farmakopé, och verkade för vaccina-

tionens utbredande.

Barbariska qvarlefvor från medeltiden undanröjdes. Framför allt

afskaffades tortyren eller, såsom den i Danmark kallades, den "skarpa

examinationen". Äfven upphåfvandet af de förstenade skräna var Stru-

ensees öppet uttalade afsigt. I kyrkligt hänseende utfärdade han, så

att säga, toleransedikter för dem, hvilka bekände sig till någon annan

än den herskande kulten.

Icke mindre afgjordt uppträdde han emot sina företrädares åt-

gärder på industriens och handelns område. Manufakturer och fabri-
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ker, som icke bestå genom sig sjelfva utan såsom drifhusplantor blott

på statens bekostnad, skulle upphöra. I synnerhet blefvo de kungliga

sidenfabrikerna, hvilka arbetade endast med stora omkostnader, genast

stängda. Stats- och hoflyxen blef öfverhufvud på alla sidor så mycket

som möjligt kringskuren. I sin egendomliga personliga ställning kunde

Struensee till och med våga att hos drottningen sjelf rekommendera

sparsamhet med afseende på Jiennes garderob. De alltför frikostiga

gratifikationerna och pensionerna blefvo betydligt minskade. Man borde,

sade Struensee, så mycket rikligare komma i håg de fattiga. Äfven

konsternas lyx, som den aflidne monarken (Fredrik V) hade kultive-

rat på ett ädelt sätt men med alltför liten hänsyn till Danmarks in-

skränkta förhållanden, begränsades till ett knapt mätt. Byggandet af

denna kolossala marmorkyrka i Köpenhamn, som kunnat fortfara ännu

i tre menniskoåldrar, innan den hunnit fullbordas, instäldes på Stru-

ensees befallning helt och hållet. Ända till för helt kort tid sedan

har man midt i staden kunnat se de storartade begynnelserna till denna

praktbygnad; der lågo de ruinlika, öfvervuxna med gräs, till dess nu

företagsamheten funnits villig att efter en mindre dyrbar plan full-

borda verket.

En af den nyare tidens förnämsta historiker (F. C. Schlosser) sä-

ger, "att mycket helsosamt och med tiden oundgängligt vordet, som an-

nars icke skulle ha skett på hundra år, under Struensee skedde på två

år". Han hade bort säga: på knapt halfannat är. Ty icke en gång

så länge har denne mans herravälde i Danmark varat. Och dock har

man räknat icke mindre än sexhundra till en stor del djupt ingripande

kabinettsorder, hvilka föranleddes af honom såsom den verklige om än

försigtigt i bakgrunden stående herskaren. På hvarje månad kommo
i medeltal öfver fyrtio, så att samtida med full rätt kunde påstå, att

hvarje dag medförde nya förändringar och nya inrättningar eller för-

slag. Det var idel härda slag mot feodalismen, nepotismen och slen-

trianen. Hvad det grefliga regimentet, hans föregångares oligarki, trots

sitt anseende inom landet antingen icke velat eller icke kunnat, det

gjorde han, den borgerlige främlingen, denne novus homo, som aldrig

varit anstäld i statstjenst, blott med ett ord, med ett penndrag och på
en gång. Det var som om en förtrollning löst de gamla banden och

sönderbrutit de förrostade fjättrarne. En frisk lifgifvande fläkt blåste

genom Danmark och hertigdömena.

Om vi rent kronologiskt ville följa denna verksamhet, skulle vi
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visserligen vid första blicken tycka oss försatta i ett kaos, till den grad

korsade hvarandra förordningar af det mest olikartade innehåll. Den

ena dagen oftentliggjordes såsom lag en kabinettsorder om reforme-

randet af universitetsväsendet, den andra en dylik om inrättandet af

ett danskt lotteri, den tredje åter en dylik till reglerande af bonde-

förhållandena i Norge — och så allt jemnt. Intet var för stort och

intet for litet, intet för aflägset eller för nära. Den godtyckliga kri-

rainallagskipningen i de vestindiska kolonierna väckte Struensees upp-

märksamhet och reformsträfvanden i lika hög grad som den dåliga

skjutsordningen och den bristfälliga stenläggningen i Köpenhamn. Med
ett ord: alla delar af förvaltningen, polisväsende och lagskipning, ve-

tenskaper och konster, yttre och inre politik drogos inom området af

hans verksamhet; i alla utan undantag bådades stora förändringar, der-

raed kunde icke gå fort nog. Så snart de enligt hans idéer utarbetats

af hans embetsmän, dekreterades och kungjordes de nära på innan

ännu bläcket hunnit torka. Han skyndade, likasom om det nya goda

icke ett ögonblick bort fördröjas.

Eller hade han till äfventyrs en aning om, att fiendtliga makter

snart skulle sätta en gräns för hans verksamhet? För ingen del. För-

säkrad om konungaparets oföränderliga gunst och dermed om en fast

ställning närmast tronen, trodde han sig — äregirig som han var men
dock ej flfang — icke behöft'a bekymra sig om den allmänna menin-

gen. Icke så, som om han varit likgiltig för popularitet; folkets och de

fortrycktas erkännande och tillgifvenhet gladde honom utom all fråga;

men han fikade icke derefter, huru mycket det än kunde se ut, som om
han gjort det. Hvad deremot de privilegierade stånden angick, visste

han att han stuckit sin hand i ett getingbo. Han lät menniskorna

prisa och tadla honom, lät dem smickra och kritisera. Så mycket han

än tycktes vilja behaga stämningen för dagen, och så mycket man än

dervid hos honom saknar en planmässigt säker gång i hans företag

samt moderation och betänksamhet, gör man honom dock orätt, om
man utan vidare frånkänner honom systematiskt handlande, handlandet

: efter bestämda principer.

Redan i Altona hade han såsom teoretiker framstält sådana.

Såsom begynnande praktiker begagnade han flere gånger tillfället att,

med en ogillande kritik af de förre ministrarne såsom utgångspunkt, i

särskilda afhandlingar formulera sina grundsatser.

Utan att vilja personligen angripa någon af de gamla ministrarne
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beskylde Struensee dem allesammans för att, genom att ingifva ko-

nungen fruktan för och leda vid regeringsgöromålen, genom långtrå-

diga föredrag och öfverflödiga mekaniska arbeten, ha afsigtligt upp-

fylt honom med motvilja för dessa göromål för att i stället få allena

regera. Han fann på alla punkter statsmaskinens rörelser alltför

tunga, alltför invecklade och uppfylda af idel godtyckligheter, per-

sonliga inflytelser och "complaisancer". I en absolut stat menade han,

måste formen så mycket som möjligt förenklas, makten så mycket som

möjligt koncentreras, dess verksamhet så mycket som möjligt påskyn-

das. Derför bort med all hindrande ballast i göromålens gång så väl

som i personalen! En helt annan ordning, disciplin och ekonomi än

hittills måste råda inom de särskilda regeringsdepartementen. Gunst

och intrig ha blandat sig i allt. De vigtigaste embeten ha bortgif-

vits ät hofmän, hvilkas enda förtjenst bestått deruti, att de varit pa-

ger eller kammarjunkare. De öfriga embetena hade mottagits af så-

dana personers kreatur och lakejer, hvilka ömsesidigt upprätthöllo

hvarandra i besittningen af de förra. Derför bort med alla dessa obe-

rättigade existenser, hvilka endast lefva och rikta sig på konungens be-

kostnad! Bort med protektionssystemet och bördsföreträdena! Vill

adelsmannen tjena staten, så måste han, likasom hvarje annan, börja

nedifrån, och inhemta lärdomar i tjenstens utöfning, innan han upp-

stiger till de högre värdigheterna. Undantag härifrån borde endast

bero af giltiga orsaker men icke af några års vistelse vid hofvet. För

öfrigt uttalade han öppet den åsigten: "Det är bäst att noblessen lef-

ver på sina gods, om den vill lefva i lätja."

Finansernas beklagliga tillstånd skulle afhjelpas genom sparsam-

het i alla riktningar, genom utgifternas inskränkande till det nödvän-

diga skulle de olika inkomst- och utgiftsgrenarne bringas under

en gemensam administration och för hvarje slags utgifter en stat

årligen fastställas, som icke fick öfverskridas. Statsinkomsterna skulle

höjas genom skicklig behandling, genom domänernas utarrenderande

i stället för förvaltande, genom en förenklad skatteuppbörd, som tillika

skulle blifvit en lättnad för de skattdragande och genom de hittills-

varande naturalieprestationernas förvandling till penningafgifter, hvar-

igenom landtbruket skulle uppmuntras och en mängd missbruk af-

hjelpas.

I full konseqvens med dessa och dylika grundsatser stå Struensees

många genomgripande författningsändringar. Samtliga regeringskolle-
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ifierna blefvo om icke rent af upphlifda, så åtminstone faktiskt förvand-

lade till "enkla byråer" med en ny likadan arbetsordning,', stränf,' för-

delning af göromålen och strängt begränsade befogenheter. Det gälde

att derigenora såväl åstadkomma en önskad större skyndsamhet i gö-

romålens gång, som ock en gång för alla tillintetgöra de förut allsmäk-

tiga dirigenterna för de särskilda regeringsdepartementen, ordförandena

i kollegierna. Ofverallt visar sig också tendensen att i stället för kol-

legialregeringen sätta en ren kabinettsregering eller med andra ord

Struensees personliga regering. Det förbjöds de olika förvaltningsaf-

delningarna att korrespondera sins emellan annat än genom kabinettets

förmedling, och de hade att i alla vigtiga fall ständigt inhemta råd

hos detta. Sina föreställningar och förslag skulle de genom referenter

ur sin egen midt, hvilka ombyttes i tur, öfverlemna till kabinettet

eller — såsom Sruensee försigtigt skrifver — till konungen, hvilken ville

allena förbehålla sig det slutliga afgörandet i alla ärenden, och de

skulle utan undantag göra detta skriftligen i tydliga, korta ordalag,

som utan omsvep inskränkte sig till det väsentliga af saken. På samma
sätt skalle derpå följa konungens åtgörande, försedt med hans under-

skrift. Men för att kunna afgöra efter mogen öfverläggning ville

konungen, att föreställningarna alltid skulle blifva liggande hos honom
till nästa föredragningsdag. Utan all fråga hade Struensee härmed

åfven en särskild afsigt, nämligen att förebygga alla till äfventyrs för

honom sjelf hotande öfverraskningar.

Af de stora regeringsärendena erforo finanserna den väsentligaste

omgestaltningen. Med fullständigt upphäfvande af närbeslägtade kol-

legier inrättades ett alldeles nytt finanskollegium; och just detta de-

lades från början mycket konstrikt i f3Ta efter ärendenas beskaffenhet

strängt skilda departement, till hvilka anslöto sig tre för de olika län-

derna och nationerna bestämda kamrar med återigen tre särskilda

kontor för hvardera. Men som här en enhetlig och genomgripande led-

ning erkänts såsom obetingadt nödvändig, vann detta kollegium snart

[ett inflytande och en utsträckning af sin verkningskrets, genom hvilka

»Ila äldre kollegier först riktigt stäldes i skuggan. Visserligen har

Jtniensee också bäst lyckats i nyordnandet af finansväsendet gentemot

len hittills rådande oredan. Oaktadt skattelindringar uppnådde han

let förhoppningsfulla resultatet, att redan år 1771 de gjorda utgifterna

inde fullkomligt betalas och mer än betäckas genom inkomsterna.

Ett berömligt erkännande förtjenar dernäst den af honom föran-
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ledda omorganisationen af lagskipningen, minskningen af domstolarnes

antal och i synnerhet inrättandet af en omfattande allmän domstol i

Köpenhamn, hof- och stadsrätten i stället för de många hittillsvarande

privilegierade rätterna derstädes, det faktiska upphäfvandet af adliga

företrädesrättigheter eller rättssedvänjor, hvilka i skuldfordringsmål gjort

fullföljandet af kraf å lägre stående fordringsägares sida i det hela

omöjligt; åstadkommandet af alla medborgares likhet inför lagen; af-

skaffandet af sportlerna, främjandet af humanitet i kriminallagstiftnin-

gen och det med nämda förenkling i närmaste samband stående på-

skyndandet och reglerandet af rättegångsproceduren.

Grundsatsen af tolerans och frisinthet, önskan att pä samma
gång höja folkets bildning och dess välstånd uttala sig i de flesta af

hans populära inrättningar.

Struensee ansåg, att staten icke borde bekymra sig om under-

såtarnas handlingar, så vida icke dessa hade ett omedelbart inflytande

på samhällets lugn och säkerhet. Moralens område borde öfverlemnas

åt ungdomens uppfostrare, åt lärare och prester. Genom att diktera se-

delagar kränker staten menniskans personliga frihet. Han upphäfde der-

för de drakoniska polislagarne från Kristian VI:s tid och gaf detta

hittills af kyrkan och polisen i det strängaste förmynderskap hållna

folk en hittills oerhörd frihet i görande och låtande. Utgående från

den grundsatsen, att man måste uppmuntra en nation genom offentliga

nöjen för att moraliskt höja den, lät han i Köpenhamn på bestämda

dagar uppföra offentlig musik på torgen och lät skådespel och konser-

ter ega rum äfven på sön- och högtidsdagar, hvilket dittills i Danmark
var någonting oerbördt. I slottsträdgården i Rosenborg, som nu lem-

nades öppen ända till midnatt och derigenom blef en tillflyktsort for

älskande, tillät han till och med inrättandet af en offentlig faraospel-

bank. Dessutom inrättade han nummerlotteriet, i främsta rummet af

finansiella grunder. Man har anmärkt, att Köpenhamn, der dittills en

dyster, nästan puritansk anda herskade, till en betydlig del genom
hans medverkan, förvandlades till en af de njutningslystnaste hufvud-

städer i Europa.

De missnöjde och de många pietistiska presterna, hvilka hade ett

så godt tillfälle att söndagligen från predikstolarne bearbeta den all-

männa meningen, försummade ej att begagna allt detta till att fram-

ställa Struensee i den mörkaste dager. "Att den samvetslöse Struensee

ville genom en flod af njutningar döfva folkets sedliga medvetande och
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leila dess uppmärksamhet från hans äregiriga, mättlösa politiska pla-

ner", var ännu icke den värsta tydningen. Man angrep honom ännu

mera personligt. Man begagnade afskalVandet af sä mänga polisför-

ordningar, mildrandft af vissa strafflagar, men i synnerhet det full-

ständiga upphäfvandft af böter och fängelsestraff för ogifta barnafö-

derskor, upphäfvandet af förbudet mot giftern)ål mellan personer, hvilka

stått i ett åktenskapsbrytande förhållande till hvarandra, den nya lag-

bestämmelsen att i händelse af äktenskapsbrott ingen annan iin den

förolämpade makan skulle ega att väcka åtal — man begagnade alla sä-

dana åtgärder och medgifvanden, som äfven blott i ringaste mån kunde

synas gynna en utsväfvande njutningslystnad, såsom en kommentar till

hans eget lif. Hade han för sin egen person haft ryktet om sig att

vara en from lutheran och icke fastmera en voltaireansk fritänkare,

hade han — hvad man icke kan säga om honom — varit känd så-

som en man af renlefnadsvandel, så skulle han ha skördat alla in-

sigtsfullas öppet uttalade tacksamhet till och med för mången reform

på sedernas område, för afskaftandet af vanärande och derför äfven de-

moraliserande straff". Men nu framstäldes allt hvad han i denna väg

gjort såsom ett gynnande af sedeförderfvet.

Under kampen mot föråldrade inrättningar och lagar gick Stru-

ensee också allt för våldsamt och brådstörtadt tillväga. Han förbisåg

fordomens ofantliga makt. Jemte hans "toleransedikter" var det af

honom dekreterade afskaftandet af tredjedagarne (under de stora hög-

tiderna), hvilka faktiskt blifvit frimåndagar för lätjan och dryckenska-

pen, för pietisterna såväl som för de ännu vida talrikare ortodoxerna,

tillräckligt för att bränmärka såsom en ateist, ja såsom en religionens

förföljare och en gudsförsmädare denne man, som ansåg det under sin

värdighet att vara skrymtare. Det hette att han ville undertr3'cka

[presterskapet och afskaffa hela den kristna gudstjensten. Pressen, hvil-

[ken han sjelf först frigjort, utöfvade en lättköpt men så mycket hät-

[skare kritik mot hans lösa moral, och kyrkorna genljödo nästan sön-

[dagligen af straffpredikningar mot denne möderne Antikrist.

Med de båda förnämsta stöden för den absoluta monarkien bröt

Jtruensee från början i grunden — med presterskapet, som fördömde

louom, och med adeln, som han fördömde såsom ovärdig. Genom flere

folika åtgärder stötte han både det förra och det senare ståndet. Yt-

[terst talrika i den ena så väl som den andra riktningen, framgingo de

illesamman ur det konsiderationslösa sträfvandet att tillintetgöra tanke-
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tvångets och föråldrade fördomars exklusiva makt. Mot presterska-

pet hyste han åtminstone ingen fiendtlig afsigt. Men hofadeln, som —
hurudan den nu var — alltid var en makt i staten, kränkte han rent af

dödligt. Af den höga diplomatien framstäldes han såsom en formlig

motsats till den allmänt vördade och beklagade grefve Bernstorff —
hvilkens störtande man aldrig förlät honom — såsom en oförvägen och

gudlös plebej, såsom en ondskefull jemlikbetsmakare och såsom en van-

lig lyckosvamp. Om någonsin, var ringaktningen här ömsesidig. I det

att Struensee, med undantag för ett par honom personligen nära stå-

ende män, helt och hållet afstod från de stores gunst, skydde han icke

det minsta att på en gång angripa dem i alla deras privilegier.

I hög grad betecknande för den tidens presters ytterligt trång-

sinnade, djupt inhumana ståndpunkt och genomgående tendens att göra

religionen och kristendomen till en polisinrättning är Struensees faders

— generalsuperintendentens i Slesvig och Holstein — omdöme om
sonens — ministerns och fritänkarens — toleransedikt till förmån för

en kristlig sekt, herrnhutarne. Generalsuperintendenten yttrar nämligen

i ett bref till sin äldste son Karl August, justitierädet, dateradt Eends-

burg den 3 januari 1772:

"Min käre son! — — — Utgången skall lära, hvad som redan

förut i Pilgerruh visat sig, att herrnhutarne komma in i landet som
tiggare, draga till sig rika personer, visa ingen lust att arbeta, göra

proselyter, afvända goda själar ifrån redliga predikanter, förorsaka många
oredor och draga penningar ur landet. Von Biidingens officiella be-

rättelse skildrar dem. Och hvad det tyska kansliet har sändt till öf-

verkonsistoriet gifver redan på förhand till känna dessa menniskors

sinnelag. Icke nog med att de hafva fri religionsöfning: de vilja äf-

ven draga till sig andra själar ur alla församlingar. Jag skulle i min
ålderdom, som dessutom är full af sorg, gerna vilja blifva förskonad

från denna förvirring. Det är icke allt guld som glimmar. Afskaf-

fandet af straffen för skökor och äktenskapsbrytare och det oinskränkta

upptagandet af herrnhutare äro för mig lika känbart smärtsamma. För

de sistnämda har jag alls intet förtroende, och man skall få se hvil-

ken skada och oreda de skola åstadkomma. Mitt betänkande deröfver

har jag afgifvit med öfvertygelse, och jag önskar att konungen måtte

läsa det. Jag tager ingen del i denna demarche."

Såsom en omedelbar konseqvens af ministrarnes allmänna afske-

dande hade redan genom en kunglig kungörelse af den 27 december
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och stoltaste af alla kollegierna, det hemliga riidot. I öfv('rt'ns*stäm-

melse med Struense.e, för hvilken det aristokratiska statsrådet syn-

tes vara en hand- och fotboja pä den enhetliga, allenastyrande kabi-

nettsregeringen, hade Rantzau, hvilken af personliga motiv förbannade

dess äldre medlemmar, sina bättre ståndsbröder, uppsatt denna bety-

delselulla order.

"Detta råd," säger en mildare dömande samtida, "hade alltid

varit nationens ansenligaste kår . . . Det hade också alltid haft de upp-

höjdaste begrepp om sin rang; det hade inom sig alltid satt sig vid

sidan af den svenska senaten; det betraktade sig såsom den enda kår

inom nationen, hvilken hade undgått det för henne nedsättande infly-

tandet af den stora statsförändringen af år 16(jO, trodde sig i någon

mån representera henne, och vara medlare mellan hennes rättigheter

och konungamakten. Den danska adeln — stolt öfver sin gamla rät-

tighet att sitta i detta råd — betraktade dess afskaffande såsom ett

kränkande af sitt anseende och sina företrädesrättigheter.

Upphäfvandet af det hemliga rådet upptogs såsom en verklig stats-

kupp och tillräknades sedermera icke Rantzau utan Struensee allena

nästan såsom en döden värd förbrytelse. Struensee vill vara "solo" ro-

pade hans afundsraän och fiender. I sjelfva verket skulle detta steg

ha varit tillräckligt till att från början isolera hans regering. För

folket, som en gäng knotande hade lagt det hemliga rådets medlem-

mar till last många af de föregående missförhållandena, kunde man
visserligen i första ögonblicket ännu göra den fiktionen antaglig, att

tillintetgörandet af denna myndighet var liktydigt med monarkiens åter-

sättande i dess ursprungliga renhet, att konungadömet först derigenom

iktt fria händer till att regera, och att frän denna stund allt skulle gå

bra! Då Struensee och Rantzau begagnade konungens födelsedag den

2!» januari — för att genom föranstaltande af offentliga festligheter fira

in lätta triumf — jublade hopen af glädje. Och för att på visst sätt

inviga minnet af en sä lycklig dag hade drottningen samtidigt stiftat

n ny orden under namn af Mathilder-orden. Såsom man kunnat vänta,

itnämdes äfven Struensee till en af de förste riddarne af densamma.

Detta gaf åter anledning till elakt tal.

Men likasom han nu genom sina författningsändringar stängde

tillträdet till ministerplatserna för de högre stående, så satte han inom

ie högre embetena, hvilka hittills ansetts såsom adelns domän, med
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full öfverläggning nästan öfver allt dugliga borgerliga personer vid den-

nas sida. Naturligtvis fördref han i massa de adlige lättingarne från

hofvet. Godsherrearistokraterna bragte han genom regleringen af bön-

dernas dagsverksskyldighet likaså mycket i harnesk mot sig, som de

aristokratiska vinglarne genom återkallandet af ett skamligt skuldprivile-

gium, hvilket för de stora skapat en särskild lagskipningsprocedur i skuld-

fordringsmål. Och icke minst stötte han officersståndet, i det han tillät sig

att vilja reformera arméen, d, v. s. minska den med mer än hälften.

Han började med den dyraste kåren; det beridna gardet afskedades.

Afskedandet af det af två sqvadroner bestående kungliga lifgardet till

häst egde rum den 19 maj 1771.

Diktatorns modiga tillvägagående mot de mest skriande missbru-

ken och mot det danska junkerdömets oberättigade högmod förtjenar allt

erkännande. Till och med Bernstorff, som af öfvertygelse i allmänhet

strängt fördömde hans grundsatser och förfaringssätt, gjorde honom

dock den rättvisan att erkänna, att hans afsigt till böndernas förmån

var ren och uppriktig, . Men bland Bernstorffs ståndsbröder funnos blott

få, som tänkte lika oegennyttigt och passionsfritt. Nej, äfven här för-

bannade fast mera de många missnöjde, hvilka på alla sidor kände sig

kränkta, äfven det goda och otvifvelaktigt välsignelserika i hans åt-

gärder, emedan det icke passade för dera, och emedan det kom från

en man, som de redan på grund af hans härkomst frånkände all rät-

tighet att regera. De ville icke tjena under en medikus, en pillertill-

verkare, såsom de uttryckte sig. Äfven här hade Struensee intet be-

grepp om fördomens, traditionens och tröghetens makt, intet begrepp

om de hinder, som härigenom inom kortare eller längre tid måste upp-

stå till och med för den kraftigaste regering.

Då han emellertid icke stannade vid afskaffandet af adelns före-

trädesrättigheter, då han ville afskaffa alla missbruken inom staten utan

undantag, uppretade han icke mindre ett stort antal personer inom

alla de öfriga klasserna ända till de lägsta. Ju flere privilegierade och

af missbruken profiterande det dittills öfver allt funnits, desto mera växte

naturligtvis mängden af hans fiender. Lakejerna, som icke mera kunde

avancera till råd och embetsmän, handtverksmästarne, som dagligen

måste bereda sig på skrånas upphäfvande, förbannade honom.

Till dessa radikala omgestaltningar hörde äfven de, hvilka rörde

författningsväsendet i Köpenhamn. Alla de personer, af hvilka hufvud-

stadens öfverhet bestod, lät han på en och samma timme afsätta och
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-kapade en helt och hållet ny magistrat. I ett kungligt reskript till

(lt>n nyutmlnKle öfverpiesidenten giefvo von Holstein (af den '2 april

1771) heter det: "Utnämnandot af de båda borgniästarne och af syn-

dicus och physicus, hvilka i kraft af sin befattning ha en plats i rådet,

förbehåller jag mig sjelf; de öfiiga rådmännen och representanterna

skola för framtiden väljas af borgerskapet ur dess egen midt, och detta

val skall företagas årligen, dock skola magistratens membra, för att

icke uppehålla göromålen, för denna gången väljas af mig sjelf ....

För besättandet af de af magistraten beroende tjenstemännen och hvad

annars kan vara att reglera, väntar jag förslag, men vid hvilka ingen

partikulier konvenans eller favör, utan blott skicklighet och förtjenster

såväl som det allmänna bästa får komma i betraktande." Tillika med

den gamla magistraten afskaffade Struensee äfven en af de anseddaste

borgarne vald församling, de s. k. trettiotvå männen, hvilka gemen-

samt med magistraten hade öfverlagt om det allmänna bästa samt sta-

dens inkomster och utgifter och privilegier. Äfven polisen i Köpen-

hamn erhöll en helt och hållet ny organisation. Men framför allt från-

tog Struensee den nya magistraten domaremakten, i det han hänvi-

sade alla rättsliga tvistemål till den nya allmänna domstolen derstä-

des. Hans syftemål voro onekligen goda; ty ingenstädes hade i högre

grad än just här slentrianen och nepotismen under tidens lopp blifvit

allt värre. Huru bristfällig var icke administrationen i hufvudstaden!

Struensees reformer i förening med åtskilliga andra inrättningar tjenade

till allmän nytta och till ökad beqvämlighet för invånarne — och lik-

väl hade han icke mycken tack derför. Det bofasta borgerskapet, dess-

utom redan missmodigt genom bortfllyttandet af många af de förnäm-

sta och mest depenserande familjerna, hvilket han direkt eller indirekt

hade förorsakat, såg i bortskaffandet af de tvettiotvå notablerna en det-

samma tillfogad skymf, och detta så mycket mera, som de förut un-

der Köpenhamns ojemförligt ärorikaste epok blifvit genom kungligt

privilegium tillsatta nästan samtidigt med den absoluta monarkien sjelf

till belöning för borgerlig trohet och tapperhet. Derför hade detta

kollegium, — som nämdes en klenod bland privilegier — också betrak-

tats såsom en särdeles ärevördig institution, som man icke kunde rubba,

utan att skaka statens grundvalar.

"Herr Struensee, som blott eger djerfliet och äregirighet!" så be-

dömde honom den engelske ambassadören vid danska hofvet öfverste-

Keith, en högtory af renaste vatten, men som dock beredvilligt er-
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kände nödvändigheten af att afskaffa många missbruk från en äldre

tid. "Herr Struensee," skrifver han, "beslöt att på en gång rifva ned

hela bygnaden; utan skonsamhet nedböjde och undertryckte han ålder

och förtjenst och, med synnerligt förakt, hvarje man af rang och vär-

dighet." 8å uppfattades hans energiska förfaringssätt mot de privile-

gierade. Struensee sjelf hade klart för sig, huru mycken förargelse

han väckte genom sina mänga afskedanden. Han hade dervid aldrig

för afsigt att personligen skada någon. Men emot den finkänslighet,

som från början var honom egen, sökte han väpna sig med den grund-

satsen, att den enskilde måste bringa offer åt det helas intresse. Äf-

ven en mängd män af arbetsklassen, hvilkas lott dock tydligen låg ho-

nom om hjertat, måste ju finna sig vid, att de, genom det plötsliga

upphörandet af en mängd icke rentabla fabriker och af allt för luxu-

ösa bygnadsarbeten och dj^lika företag, blefvo äfven nästan brödlösa.

Skaror af arbetare sågo sig nödsakade att gripa till tiggarstafven, men

just de fattigaste stannade med sin nöd i hufvudstaden. Dessa blefvo

ett betungande och fiendtligt element, medan de andras utvandring

likaledes tungt kändes och, såsom ett ögonvitne berättar, medförde

ett starkt sjunkande af hushyrorna så väl som af småhandelns afsätt-

ning. Sålunda fans det i sjelfva verket icke ett enda stånd, som icke

på det ena eller andra sättet led skada genom denna här af hastiga

uppifrån dikterade omhvälfningar, detta omstörtande på en gång af den

gamla bygnaden.

Men här komma vi till den betänkligaste sidan af Struensees verk-

samhet. Åfven hans genomförande af de nya, goda inrättningarna var,

såsom hans bästa vänner medgifvit, ett alltigenom våldsamt, alltför li-

tet förberedt och alltför brådstörtadt företag. Öfveriladt och vildt

kallar Keith detsamma. Det var, likasom Struensees hela förfarings-

sätt, radikalt despotiskt. Hvad man sagt om Josef H, att han började

sin bygnad med taket, att han — detta är Fredrik Urs ord — alltid

tog det andra steget utan att ha tagit det första, hade man äfven kun-

nat säga om Struensee. Medan alla byråer voro öfverfylda med ar-

beten, som rörde genomförandet af hans reformer, måste de löpande

göromål, som icke stodo i samband med hans omedelbara intressen^

i massa ligga nere. Konfusioner inträdde, hvilka dagligen ökades.

Embetsmännen kunde icke mera få makt med matrialet och måste ändå

arbeta på ett vida mera ansträngdt sätt än förut. Den skärpta upp-

sigten, bortfallandet af sportlerna vid en aflöning, som, förut mycket
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knapp, af Striiensee ätniinstone endast otillräckligt ökades, och å andra

sidan detta öfverhopande med göromål mäste lia varit anledning nog

att uppfylla större delen af den danska byråkratien med förbittring

mot diktatorn. Men härtill kom ytterligare, att denna byråkrati äfven

på dt.'t mest omedelbara sätt straffades af de verkstälda och planlagda

förändringarna. Struensee, som på en dag omgestaltade och delvis

upphäfde hela kollegier, gjorde äfven det mest gränslösa bruk af sin

suveräna rätt att förflytta såväl som till- och afsätta embetsraän. Om
ersättning var i de flesta fall knappast fråga. I Köpenhamn såg man en

kunglig kurir med afskedningsskrifvelser rida på en gulaktig häst genom
gatorna. Till ett ordspråk blef frågan: hos hvem har fålen sist varit?

Och med bitande ironi sade den förut nämde engelske diplomaten:

ännu fins mycket ruttet i staten Danmark; men det blifver åtminstone

icke mera rostigt, ty allt fejas bort! I anklagelseskriften mot Struen-

see yttrades derför sedermera: "Den, som hade ett embete, visste icke,

när han steg upp om morgonen, om det icke skulle falla geheimestats-

ministern in att på aftonen beröfva honom hans brötl."

De af Struensee företagna afsättningarna från em beten hade ofta

nog mycket goda skäl. Men ofta föllo också, och i synnerhet i sam-
band med kollegiernas omstörtning eller omskapning, utmärkta män
offer för hans feberaktigt tilltagande nyhetslystnad. Han bortskaffade

allt hvad som generade honom, och ofta fingo de, som drabbades häraf,

icke ens veta, hvarför de afsattes. Det kunde således icke vara annor-

lunda, än att äfven de bästa icke mera kände sig säkra i sitt embete,

.itt hvar och en utan undantag såg afskedandets Damoklessvärd sväfva

hotande öfver sitt hufvud; äfven detta måste inverka ofördelaktigt på
göromålens gång. Man miste intresset för arbeten, från hvilka man
ju redan i morgon skulle aflägsnas; subalternerna lydde icke mera
punktligt. De resonerade sins emellan och med andra och funno öfver-

allt ett öppet öra. Det gafs ingen familj, som icke räknade en anhö-

rig eller en vän bland de störtade eller de hvarje stund hotade. "Hos

en nation," yttrade med stöd af hvad han såg på nära håll den opar-

tiske Reverdil, "der nästan ingen industriidkande klass finnes, är det

att göra kronans tjenare missnöjda detsamma som att göra alla dem
till sina fiender, hvilka ha en röst till att beklaga sig."

Att Struensee endast och allenast genom kabinettsorder lät kun-

göra de nyttigaste lagar, de största reformer, förklarades af juristerna

— bland dem äfven af den absoluta monarkiens mest afgjorda for-
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fäktare — såsom hittills ovanligt, för ett äfvensä lättsinnigt som de-

spotiskt förakt för nödiga former. För tilldelande af allmosor eller

för reparation af ett slott kunde kabinettsorder utfärdas. Men att t.

ex. till och med tryckfriheten förlänades endast på denna väg utan den

sedvanliga förberedelsen genom det då formelt ännu existerande stats-

rådet, hade i betydlig grad minskat dess värde i allas deras ögon,

hvilka egde en större kännedom om statsärendenas behandling. Ännu

vida svårare och mera allmänt kändes det af hög och låg, att dessa

kabinettsorder allesamman utfärdades på tyska språket.

Tyskan var visserligen sedan lång tid det danska hofvets språk.

Det hade äfven begagnats! nom detta höga råd, bland hvars framstå-

ende medlemmar många ledde sin härkomst ur den tyska adelns led.

Tyskan hade till och med blifvit kommandospråk inom danska arméen.

Inom den högre societeten ansågs det till och med som en skam att

tala danska, och allt detta i trots af det inflytande, som utöfvats af

den store Holberg, hvilken under de tre nåstföregående konungarnes

regering, genom sina lustspel och satirer samt genom sina historiska

skrifter, blifvit den nyare danska literaturens fader *. Dock hade det

ännu aldrig inträffat, att lagar eller till och med blott förordningar —
utom för monarkiens tyska länder — utfärdats på tyska. Nu betjenade

sig Struensee af detta språk så uteslutande, som om det icke mera fun-

nits några danskar. Hela sin administrativa korrespondens förde han

endast på tyska. Till och med den dansk-norska marinen, som

städse ömtåligast och segast hade representerat den nationella känslan

gentemot det tyska elementets öfvervälde, nödgades korrespondera på

tyska med det kungliga kabinettet. I allmänhet kunde ingen, som hade

någon inlaga att ställa till regeringen, hoppas att något afseende skulle

fästas vid densamma, om den icke var affattad på tyska. Härigenom

uppstodo ofta de löjligaste missförstånd. Så försigtigt än Struensee

i kabinettet, der han i konungens namn satte trådarne i rörelse, höll

sig gömd likasom bakom ett förhänge — just på hans språk kände

man igen oraklets verkliga röst, och man påmindes hvarje ögonblick

om, att en främling hänsynslöst regerade i landet. Om han stundom

sade till sitt urskuldande, att han icke hade tid att lära danska, så

gjorde detta det onda ännu värre. Han tycktes icke blott förakta na-

* Drottning Karoline Mathilde skall först efter sin ankomst till Danmark
bafva lärt sig så väl tyska som danska, men äfven hou talade sedermera med
förkärlek tyska. Med Struensee talade hon det säkerligen uteslutande.
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tionen utan iifven lulna litMini'. Dot har träftande blifvit anmärkt: "Om
(let hade varit möjligt, att han kunnat befria dom (danskarna) från

alla skatter och bördor, sil iiade detta ändock icke kunnat utj)låna det

intryck, som befallningen, att alla ansökningar och framställningar

^kuUe vara atTattade pä tyska, gjorde '^.''

Man skulle kunna tro, att han med hänsyn till den jäsning, som

sålunda uppstod på alla håll och inom alla stånd, måste ha bemödat

sig att bilda ett parti, hvarpå han kunde lita. I\Ien icke ens detta

brydde han sig om. Det triumvirat, som han, i minnet af de i Å\-

tona knutna förbindelserna, i början skapat och hvars hufvud han var^

förtjenade icke detta namn. Kammarherren Enevold von Brandt var

i och för sig en politisk nolla, och den talangfulle men farlige, ja ovär-

dige grefve Rantzau var snarare allting annat än en pålitlig bundsför-

vandt. Ju mera Struensee, varnad genom hans dåliga debut i den ry-

ska frågan, aktade sig för att låta honom få något afgörande inflytande

i utrikes- och krigsdepartementet, ju mera betänkt han var på att hålla

honom i tyglarne och, utan att vilja bryta med honom, på höfligt sätt

göra honom oskadlig, desto mera uppfyldes hans själ med känslan af

hemligt hat och den lurande tanken på hämd **. Visserligen hade han

-jelf af honom uppmuntrats till sina genomgripande, våldsamma

mått och steg mot den föregående regeringen och af honom egent-

ligen först ledts dertill. Men Rantzaus medarbetareskap i denna

riktning hotade att blifva äfvenså ödesdigert för Struensee som Rant-

zaus verkliga sinnelag, hans i tysthet städse tilltagande fiendskap.

I Struensee hade grefven från början endast sett sitt kreatur — och

nu skulle han vara denne lågborne mannens klient, låta sig tillhaka-

sättas af honom! Ånnu förstod han att hålla tillbaka sina verkliga

tankar; draksäden var sådd med hans egen tillhjelp, och — så kunde

det att börja med se ut — han väntade tills den skulle mogna. Stru-

* E. D. Biehl, Hist. Tidsskr. 111 Bd, IV, s. 395.

** Eeverdil yttrar:

"Rantzau långt ifrån att dela den ministers makt, hvilken han betraktade

såsom sin skapelse, undansköts till tredje rummet i generalitetskonseljen." I

Ryssland måste öfverste Falkenskiold en gång i Struensoes namn förklara "at

Rantzau Ascheberg var uden nogensomholst Indflydelse paa Caljinettet." Hist.

Tidskr. IV. Dock betecknar Falkenskiold i sin Memoircs situationen riktigt.

när han säger: "han (Struensee) förklarade slutligen för mig, att han icke

kunde besluta sig for att afskeda honom (Rantzau) och helt och hållet bryta

med honom."

Från Europas hof. O
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ensee var icke alldeles blind i fråga om Kantzaus groll och hans åt-

minstone hemliga intriger. Dock fraktade han honom icke utan visade

sig likgiltig, åfven om han från vissa håll erhöll allvarsamma varnin-

gar för honom. Men ännu mindre än på dessa ville han höra på nå-

gon kritik och allraminst på någon motsägelse å embetsmännens sida

mot de anordningar och inrättningar, hvilka han helt och hållet be-

traktade såsom sina. Detta hade i och för sig varit förnämsta grun-

den till statsrådets undertryckande. Äfven detta aflägsnade nu från

honom de bland hans embetsmän, åt hvilka han såsom förtrogne

hade meddelat sina planer, och hvilka han företrädesvis hade bestämt

till organer för deras utförande. Struensee hade berömt sig af att vid

sina utnämningar nästan alltid ha gjort ett träffande val, och till och

med hans motståndare ha nödgats medgifva, att hans skarpa blick

merendels 13'ckats finna de för hans ändamål brukbaraste männen.

Jemte flere tyska omgaf han sig äfven med danska råd, och dessa så

väl som de andra förstod han i början att inspirera, så att de, besjälade

af hans ifver och öfvertygade om hans principers riktighet, med gladt

mod började sina reformuppgifter. Deras större sakkännedom, deras

praktiska erfarenhet skulle i många afseenden ha kunnat verka välgörande

i stället för skadligt, i utförandet mildra alltför radikala tendenser vid

förslagens utarbetande och vid deras genomförande förebygga alltför bråd-

störtade förändringar genom varsam förmedling, om diktatorn hade lyss-

nat till deras invändningar och påminnelser. Men hans omätliga äregirig-

het, hans hårdnackade sjelfkänsla tillät icke ens detta. Han hemtade inga

lärdomar af de ofta förekommande, mera allmänna samtalen med sina

underordnade, hvilket dpck en skicklig minister gerna plägar göra.

Om än en verld bäfvade omkring honom i fruktan eller vrede,

litade han dock alltid mest på sina egna botemedel så väl som på

sin egen förmåga. Han var ytterligt svartsjuk om att dessa boteme-

del icke måtte tillskrifvas någon annan än honom sjelf. Ja, ingenting

var efter hans åsigt godt, hvars upphofsman icke han allena var. Allt,

hvad det än måtte vara, syntes honom illa besörjdt, om det icke kom
från hans händer, icke stod under hans speciella uppsigt. Till och

med sina bästa vänner kunde han med kategorisk häftighet stöta för

hufvudet, om de någon gång råkade vara af en annan mening än han.

Äfven dem kunde han vid den minsta kollision åter låta falla såsom

obeqväraa, ja öfverflödiga.

Sålunda hade Struensee, som af naturen egde en llflig känsla för
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vänskapen, men genom sin hastif^a lycka blifvit bortskämd, bländad

och oRrvägen, förlorat allt kollegialt medvetandes livarjo begrepp om
nyttan och nödvändigheten af ett pålitligt parti. Han nästan berömde

sig af, att han stod utan parti i det främmande landet. Han behöll

i sjelfva verket knappast en enda vän och skaffade sig idel fiender.

Af ju yngre datum hans makt var, desto svartsjukare visade han sig

om densamma, desto absolutare var hans uppförande.

Blott en sak stod på ett sällsamt sätt i strid dermed, och detta

var den af Struensee till och med i de mest kritiska ögonblick fort-

satta fiktionen, att han helt och hållet var ett organ för konungens

tankar. För konungen allena, denne mellan slöhet och vantro vack-

lande Kristian VII, ville han i officiel form träda tillbaka och ville

till och med uppoffra äran af sitt eget initiativ, om man blott trodde

honom i att alla hans handlingar utfördes icke blott i konungens namn
utan äfven uteslutande på hans majestäts befallning. Reverdil yttrar

härom: "en dag då han försäkrade mig, att konungen var den verk-

lige upphofsmannen till de reformer han utfört, tillade han: jag skulle

icke yttra mig annorlunda till och med om jag underkastades tortyr."

Först i sitt fångelse skall Struensee i ett samtal med den vakthafvande

officeren till genom drifvande af en mot honom framstäld beskyllning, som

lydde på bedrägeri, ha öppet yttrat: hvad kunde väl förmå mig att

göra mig skyldig till ett bedrägeri, då konungens förtroende till mig

var så oinskränkt, att han underskref allt hvad jag förelade honom,

utan att ens göra sig underrättad om hvad det var?

Men med detta ständiga åberopande på konungen bedrog han in-

gen, som hade något omdöme. Hvar och en visste i alla fall, att det

icke så mycket var konungens förtroende som drottningens svärmiska

tillgifvenhet, han hade att tacka för sin makt.

Till kritik af den utomordentliga makt, som Struensee erhöll ge-

nom sin utnämning till geheimekabinettsminister säger bland annat

Keith: "De andra personer, hvilka ännu beklädde höga embeten, inne-

hade dessa blott af öfverseende eller på behaglig tid," och vidare:

"Han förvärfvade en oemotståndlig makt öfver tronen; han gjorde sig

till Mathildes riddare och grefve af Danmark, och efter att ha afskaf-

fat hela ministéren och konseljerna, antog han sjelf den exklusiva ti-

teln af minister för kabinettet, finanserna, arméen, flottan — hvarje

gren af makt eller prerogativ stannade hos honom" o. s. v. Äfven

BernstorfF sade om Struensees nya fullmakt: "Såsom denne har in-
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gen regent öfver riket någonsin lierskat." Ännu skarpare uttryckte

sig Reverdil: "Struensee fann sig plötsligen förvandlad från pa-

latsembetsman till storvisir och iklädd en större makt än som någon-

sin innehafts af kanslererna eller ens af riksstätbållarne, under den

gamla aristokratiens tid kände under namn af stormästare, rikshofmä-

stare." Men såsom engelsman insåg dock Keith framför alla andra,

att detta hittills oerhörda embetes rättigheter eller befogenheter voro

obestämda, i samma mån som dess makt syntes oinskränkt. Redan

om det föregående embete — "maitre des requétes" — hvartill Stru-

ensee den 18 Dec. 1770 blifvit utnämd, hade Keith fält detta om-

döme: "ett embete, som betydde ingenting eller allting."

Hufvudinnehållet af den under den 15 Juli 1771 utfärdade kabi-

nettsordern, enligt hvilken konungen "under gårdagens dato utnämt

maitre des requétes Struensee tillika till sin geheimekabinettsminister"

o. s. v. återgifves i ett ännu otryckt meddelande af det kungl. tyska

kansliet till gottorpska öfverdomstolen — dateradt Köpenhamn den 20

Juli 1771 — i följande utdrag: "Alla order, sådana jag muntligen

gifver honom dem, måste han, såsom min mening är, affatta och, när

han förut har signerat sådana, förelägga mig till underskrift eller

utfärda i mitt namn under hahinettssigill. De på detta sätt utfär-

dade kabinettsorderna skola ha samma giltighet som de af mig egen-

händigt skrifna och skola genast följas så väl af kollegierna som af

de underordnade embetsmännen, der ingen förordning eller af mig sub-

sisterande resolution är deremot, i hvilket fall sådant genast måste

anmälas hos kabinettet. I annat fall skall orderns efterlefvande och

innehåll anmälas af kollegiet för mig och af den underordnade em-

betsmännen af det kollegium, hvarunder han sorterar." Detta före-

skrefs för att rädda skenet; derför skulle också hvarje vecka "af de

utfärdade kabinettsorderna ett extraM föreläggas till approbation" för

konungen. Sedermera sökte Struensee framställa Kristians personliga

obenägenhet mot detta arbete såsom orsaken, hvarför icke alla kabi-

nettsorder undertecknades af konungen sjelf. Men trots Kristians ar-

betsskygghet, trots eller snarare på grund af hans utomordentliga and-

liga brister hade just Struensee en så afgjord personlig makt öfver

honom, att han var i stånd att icke blott förmå honom att under-

teckna utan äfven att, när han särskildt var angelägen derom såsom

i ifrågavarande fall, kopiera hans koncepter. När konungen af tröghet

eller egensinnighet icke ville kopiera, så skulle han enligt Suhm ge-
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nom våldsaiuma medel ha blifvit tvungen dortill, ett påstående, hvari

•lock till och med Molbech endast kunde so en generaliserande öfver-

'Irift af ett eller annat enstaka fall. Det är ett faktura att alla se-

dan den 15 Juli 1771 utfärdade kabinettsorder slutade med den stereo-

typa underskriften: "På konungens befallning — Struensee."

Den snart i Danmark allmän blifna uppfattningen, att Struensee

^enom ofvan anförda kabinettsorder kränkt Kongeloven af 1665, i syn-

nerhet paragr. 7 och 2G, har utom af Uldall, hans försvarare inför

rätten, ätVen blifvit angripen af Keverdil. Dereraot ha anklagelsen och

domen lagens ordalydelse för sig. I paragr. 7 heter det bland annat:

"Konungen skall med egen hand underskrifva allt, om han annars upp-

natt myndig ålder,'' och i paragr. -JG: ".
. . befalla vi härmed allvarli-

uen, att om någon, han må vara hvem han vill, understode sig att

företaga eller verkställa någonting, som kunde vara till något afbräck

eller någon skada för den obetingadt suveräna och oinskränkta kung-

liga makten, skall allt hvad en sådan sagt och lofvat hållas för osagdt

och ogjordt. Men de, som trakta derefter eller hafva dragit den till

sig, skola straffas såsom sådana, hvilka ha förolämpat majestätet och

groft förgripit sig mot konungens suveräna, oinskränkta makt." Att

drottningen sjelf afrådt sin älskare från att blifva kabinettsminister,

erfara vi af ett yttrande, som hon sedermera på Kronborg fält till

Uldall, och som denne meddelat i sina sedermera gjorda anteckningar.

5.

Drottoingens kärlek och hofrets oraskapning. — Omdöme af Gustaf III om danska hof-

vet. — Eukedrottnin? Julianes roll. — Struensee som enväldig storvisir. — Katastro-

fens annalkande.

Från hofvet hade Struensee, favoriten, utgått. Att hålla sig uppe

vid hofvet, med andra ord att absolut beherska äfven hofvet syntes ho-

nom vara det enda nödvändiga vilkoret, den oundgängliga grundvalen

f5r ett oinskränkt beherskande af staten. För detta ändamål hade han

kallat till sin sida såsom den tredje i förbundet Enevold von Brandt.

Sedan de glada dagarne i Altona stod denne honom personligen åt-

minstone lika så nära som grefve Kantzau. Och måtte än under hän-

delsernas fortgång alla andra vånda honom ryggen: detta kunde han
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lätt bära, om endast Brandt blef honom trogen. Sällan, antagligen

blott undantagsvis, talade han med denne i politik. Att Brandt ingen-

ting förstod och ingenting ville förstå af politiken, att han alls icke

vidare bekymrade sig om denna, måste i Struensees ögon göra honom

dubbelt så ovärderlig. Säkert är, att han i alla personliga angelägen-

heter gjorde Brandt till sin förtrogne, sin ende förtrogne. Han yttrar

sjelf: "Den ende, för hvilken jag hyste ett oinskränkt förtroende, var

grefve Brandt. Dock har jag under det sista halfva året föga talat

med honom om affärer". "Hvad styrelsen angår," yttrade Brandt ännu

i en senare tidpunkt, "kunde man dermed göra hvad man ville, jag

gör icke anspråk på att blanda mig deruti". Hade Struensee orsak att

lita på denne vän mer än på de andra?

Ytligt sedt hade Brandt några drag gemensamma med den nä-

stan jemnårige Struensee. Äfven han var, om han än i olikhet med Stru-

ensee trots sina bespottelser då och då visade ansatser af religiositet, en

libertin i ordets dubbla mening. Äfven han var en anhängare, ja en

entusiastisk beundrare af Voltaire, hos hvilken han en gång tillbragte

fyra dagar; äfven han var en vän af billets doux och kärleksäfventyr;

äfven han var full af lefnadslust och en qvickhet, som visserligen kunde

vara af mycket kaustisk art, derjemte beläst och icke utan begåf-

ning. I sin fädernestad Köpenhamn hade han studerat juridik. Son

af pietistiska föräldrar likasom Struensee, hade äfven Brandt af sin

gudfruktiga familj nära på blifvit förnekad såsom ett förderfvets barn,

och detta så mycket mera sedan han inlåtit sig i en formlig förbin-

delse med den afskydde favoriten. Grunden till denna förbindelse låg

äfven för Brandt i önskan att göra sin lycka vid hofvet och — ehuru

i en annan riktning — vinna ett glänsande inflytande.

Såsom kammarjunkare hade han redan flere år förut lärt känna

sig hemmastadd vid det danska hofvet. Af ett sangviniskt, oroligt,

ytterst ömtåligt temperament, af en fåfänga, som, med hans fula yttre

och egendomliga former icke sällan gaf honom tycke af en Don Quixote,

hade han till följd af en viss taktlöshet, som han begått mot den ti-

digare gunstlingen grefve Holck, fallit i onåd vid hofvet, men just ge-

nom Struensees bemedling blifvit jemte Rantzau af den huldrika drott-

ningen åter upptagen till ny ära. Han hade, enligt Struensees afsig-

ter, trädt i stället för den störtade Holck såsom konungens ständiga

sällskap. Visserligen ett embete af ytterst tvifvelaktigt värde, som
svårligen skulle ha lockat honom, om icke dertill bifogats anställningen
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såsom intendent för de kungli<j;a skadespelen och direktör för tafvel-

•^alleriet och konstkammaren! Brandt fäste sjelf en ofantlig stor vigt

vid sin egenskap af konstkännare och sin finare smak; framför alla de

andra hofmännen ansåg han sig kallad att fortsätta konung Fredrik

V:s ideala riktning.

Härvid och vid sin erkända talang att arrangera glänsande fest-

ligheter satte han sig visserligen, med samma suveräna godtycke som

nämde yppige monark, helt och hållet öfver frägan om kostnaden. Ett

ögonvitne antyder, huru bjert dessii Brandts tillställningar, dessa ma-

skeradbaler och sommarjester, dessa jagtnöjen och teaterföreställningar

stucko af mot det sträfva sätt, livarpå Struensee af sparj<arahetsskä! hvarje

dag genom förvisning från liofvet störtade någon ny familj i elände. 1

sjelfva verket: alla besparingar, hvilka diktatorn här i statens intresse

gjorde, tycktes hans kamrat omedelbart återfordra för en ännu större

lyx, än som dittills vid hofvet någonsin blifvit sedd. Det var oundvik-

ligt, att detta ganska snart blef för mycket för Struensee. Likasom

öfver den allmänna kassan, så förfogade denne obetingadt äfven öfver

konungens privatkassa, och snart ville han icke mera gifva ut nå-

gonting.

Nu kände sig Brandt förstämd och förnärmad. Med bitter sar-

kasm förebrådde han Struensee, att denne icke hade något sinne för

konsten, att han i stället för verkliga skådespelare helst tog gycklare

och harlekiner till hofvets förlustelse, blott derför att sådana voro bil-

ligare. Nu var Struensee äfven i den förnämare Brandts ögon endast

en plebej, som helst hade bort hålla sig på afstånd frän hofvet. Och

.ännu vida värre saker förebrådde han honom! för hans skull tvungen

att tillbringa sitt lif tillsammans med den eländige konungen, fann sig

han (Brandt) gifven till pris åt en allmän missaktning, fann han sig

likasom i ett helvete. Med denna bekännelse träftade han spiken på

hufvudet. För Struensees räkning måste han, hvilket var besvärligt

[nog, icke blott sysselsätta och roa den "förryckte rex", utan måste åf-

fven, hvilket nära nog tycktes vara vanärande, bevaka honom såsom en

Derberus, pä det att ingen obefogad måtte närma sig hans person, och

[på det Struensee måtte vara i säkerhet för alla intriger från denna

[sida. Man betraktade Brandt såsom ett slags drake, som — anstäld

tinora hofvet -- skulle spärra tillträdet till tronen. Mera motbjudande

[för honom blef för hvar dag detta embete, som han likväl af fåfänga

[och för att bibehålla sina öfriga embeten icke uppgaf. Men dagligen
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växte tillika hans häftiga förtrytelse mot den tyranniske ledaren af af-

färerna, och sålunda blef äfven det sista vänskapsförhållande, hvarpå

Struensee ännu förlitade sig, blott ett illusoriskt.

I hela landet fans det blott ett enda troget hjerta, som tillhörde

honom, som var honom oföränderligt hängifvet och som just derför

hade aflägsnat från sig alla andra hjertan. Den unga och oerfarna,

af Struensees glänsande verksamhet för det allmänna bästa blott allt-

för mycket intagna drottningen hade för umgänget med honom glömt

alla andra förhållanden. Blind i sin kärlek bekymrade hon sig icke

om de moln af ovilja och misstanke, som drogo sig samman omkring

henne och hennes utvalde. Visserligen hade i hennes omgifning redan

tidigt (våren 1770) ett par modiga varnande stämmor höjt sig, stäm-

morna af tvänne förståndiga kammarjungfrur — Mathilde Bruun och

Horn — hvilka öppet sade henne, hvilka rykten sorä gingo om henne;

och då hade hon väl i första ögonblicket blifvit mycket förvir-

rad och bestört men strax derpå högst onådig. Ja, genom motsägelsen

hade hennes böjelse sedan dess vunnit ännu mera styrka. Å andra

sidan: insåg då icke Struensee, i hvilken hög grad drottningens heder

för hans skull var i fara? Då de tydligaste demonstrationer icke lem-

nade honom något tvifvel öfrigt härom, först då trodde han sig — så-

som den höga damens riddare — riktigt böra stå vid hennes sida.

Han var uppriktigt öfvertygad om att hon, så snart han lemnade henne^

skulle blifva ett ofter för de forne gunstlingarnes hat, intriger och ill-

fundighet. Hon höll honom qvar, och han lät hålla sig qvar. Dock

böra vi här icke uppskatta hans ädelmod särdeles högt. Beräkning och

äregirighet hade dock å hans sida från början varit hufvudmotivet-

Utan drottningen var han ingenting; han hade haft medkänsla för henne^

och han hade det ännu alltid; men hennes varma, djupare känsla de-

lade han dock icke. Han njöt hennes ynnest men tänkte dervid, lika-

som Potemkin, kejsarinnan Katharinas af Kyssland gunstling, endast på

sin storhet och sin makt. Flere gånger tycktes ögonblick ha kommit, då

dessa Ijufva bojor blefvo besvärliga för honom; riktigt bedrofvad och

riktigt svartsjuk kunde han ibland göra drottningen. Om han ändock

icke kunde slita sig lös, så förblef ända till slutet hans ärelystnad den

förnämsta grunden härtill. Om hon var oförsigtig af passion, så var

han det af beräkning. I det han, i synnerhet på den senare tiden, äf-

ven oftentligt öfverallt visade sig vid hennes sida och sålunda afsigt-

ligt paraderade med hennes förtroende till honom, ville han derigenom
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nför den ovilliga nationen stå liksom bcpansrad. Ju mera han band

sitt öde vid hennes, desto oangripligare trodde han sig göra henne och

sig sjelf.

Det gifves intet sällsammare liof under solen än detta danska,

heter det i diplomatiska berättelser från den tiden. Etiketten var af-

skaftad, det gamla hotVet med sin stolta aristokrati nästan alldeles un-

danröjdt och ett nytt skapadt, ett godt borgerligt hus — säsom det

smädligaste omdömet lydde — der hr Struensee mottog sin societet.

Hittills hade det varit hofsed, att inbjudningar till festligheterna ut-

gingo till alla personer af de högsta rangklasserna. Nu befaldes till

hofvet vida flere af medelklasserna och af de högre endast de, hvilka

Struensee personligen önskade se. Reverdil anmärker: "I denna societet

rådde icke den ton af oblyghet, som allmänheten förutsatte, men man
kände der jag vet icke hvad för någonting borgerligt och onobelt. Vi

hade alla utseendet af tjenstfolk i ett godt hus, som sätter sig till

bords i herrskapets frånvaro. En nykomling kunde icke annat än frap-

peras af denna färg af "sigisbeism", af denna farailiera ton, med ett

ord af att se ett hof, der det icke fans några höga herrar och knap-

past några adelsmän."

Då kronprinsen af Sverige (sedermera Gustaf III) på sin resa till

Paris hösten 1770 besökte Köpenhamn och erfor, att han var inbjuden

till konungen i sällskap med några köpmansfruar, frågade han, om icke

äfven judar skulle komma. Han var utom sig öfver den fria, onobla

ton, som han fann vid hofvet. Tillika med den högre aristokratien

hade Struensee principielt så godt som helt och hållet uteslutit de främ-

mande sändebuden från hofvet. De fingo icke en gång tillträde hos

majestäterna på privataudienser. De voro ju de enda män, som han

icke kunde behandla och dirigera efter behag, och tillika efter hans

beräkning de enda, som genom ett fortsatt tillträde till och inflytande

vid hofvet kunde skada honom. Intet under om han förnämligast gent

emot det engelska sändebudet omgaf hofvet likasom med en kinesisk

mur, så att denne klagade, att han under en tid af fem månader icke

kunnat vexla tio ord med drottningen, Georg III:s syster, hvilkens öf-

vervakande uttryckligen blifvit honom ålagdt. Men icke underligt heller

om diplomatien i sina rapporter anslog en så mycket mera förbittrad ton,

och gjorde allt för att äfven utåt blottställa den danska regeringen un-

der Struensee. Endast med Sveriges och Frankrikes sändebud, friherre

Sprengtporten och markis de Blosset stod Struensee ännu på en någor-
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lunda ^od fot. De voro "de enda inom diplomatiska kåren, som togo

del i de hos honom gifna societeterna." *

Så berättigad än Uldalls efter katastrofen 1772 uppstälda tes är,

att man hos drottningen kunde se den ömma kärleken, i Struensee den

mättade vällusten, så är dock i detta omdöme i sin senare del icke ut-

tömmande.

I och för sig var det visserligen ej underligt, att i Struensees

förhållande till drottningen företrädesvis det sinliga elementet gjorde

sig märkbart. Det hastigt spridda ryktet om hans nattliga besök hos

henne hade icke ljugit. Kättegångshandlingarna äro uppfylda af upp-

gifter, som ha afseende derpä, och som i hufvudsaken icke kunna jäf-

vas. Här komma föi'nämligast i betraktande de förut omtalade kam-

marjungfrurnas vitnesmål, hvilka icke blott äro återgifna i anklagelse-

skriften utan äfven utförligare och med full tillit af den särdeles väl

underrättade Eeverdil. I anklagelseskriften säges: "Sedan drottningen

ännu samma dag hade talat med Struensee, sade hon till sina kam-

marjungfrur: veten I icke, att den, som talar så om sin drottning, har

förtjenat att mista tungan?" Man skulle sålunda nästan kunna tro, att

denna Mathildes hotelse var en följd af hennes samtal med Struensee,

att den var likasom inspirerad af denne. Men verkliga förhållandet är

dock att — såsom äfven Reverdil berättar — Struensee uti ifrågava-

rande samtal gifvit drottningen det rådet att med penningar muta de

båda tjenarinnorna. "Men i stället för att följa detta råd," fortfar Re-

verdil, "antog hon med ens en annan ton mot dem." Emellertid uttala-

des nämda hotelse sannolikt först sedan tjenarinnorna genom samtalet med
henne vunnit full bekräftelse på det i fråga varande ryktet, och sedan

den modigaste af dem, jungfru Bruun, tagit sig friheten att varna sin

herskarinna med öppna, ja ända till vanvördighet djerfva ord. Drott-

ningen var, sade jungfru Bruun, konungens undersåte, och han kunde

på det hårdaste straffa henne, såväl som hvarje annan undersåte. Man
kan lätt föreställa sig, att Mathilde, sålunda kränkt i sin kungliga vär-

dighet, råkade i en häftig vrede.

Genom Struensees sedermera afgifna bekännelser inför rätten ha

äfven de vitnesutsagor bekräftats, enligt hvilka den till följd af ofvan-

nämda uppträde beslutade återhållsamheten mellan honom och Mathilde

endast en kort tid fortfarit. Och hvad sommaren 1770 angår, medde-

* Yttrande af Hö.st i hans arbete om Struensee och hans ministén
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lade Struensees förtrogne, hans skötevän Brandt, på grund af sina per-

sonliga iakttagelser under den Holsteinska resan samma sommar, dora-

rarne åtskilliga närmare och icke mindre graverande uppgifter om det

fortsatta intima umgänget mellan drottningen och Struensce. Med
åberopande af Struensees förtroliga meddelanden omtalade Brandt också

den "oenighet" som stundom egt rum dem emellan, och den svartsjuka

som Mathilde hyste mot andra qvinnor för Struensees skull.

Här må anmärkas, att, enligt en för predikanten Munter i fän-

gelset gjord bekännelse af Struensee, "en vällustig bekantskap" ome-

delbart bidragit till att draga denne från Altona till Köpenhamn —
således på en tid, då han svårligen ännu hade sett drottningen. Hvil-

ken denna bekantskap var, vet man ej med säkerhet. Man har gissat

på generallöjtnanten von Gählers hustru och kamraarherrinnan fru von

Biilow, född grofvinna Danneskiold-Laurwig — båda, enligt Reverdil

"qvinnor af ett mycket kändt galanteri". Här må äfven nämnas Stru-

ensees egendomliga förhållande till fru von Gabel, som visserligen slu-

tade genom dennas plötsliga död sommaren 1769, och hans förhållande

till en annan hofdam, med hvilken han hade en kärleksförbindelse un-

der den första tiden af sin vistelse vid hofvet, men som afskedades un-

der den Holsteinska resan. Denna hofdam var den i tvifvelaktigt rykte

stående fröken von Eyben, hvilken. såsom Reverdil berättar, uppfört

några scener af svartsjuka, emedan hon påstod sig ha vissa rättigheter

till Struensee. Då Struensee sedermera bekände för Munter, att han

"besegrat äfven vältänkande fruntimmer", att han "varit en farlig för-

förare", och att "nästan ingen, som han vågade sig på, var i stånd att

i längden motstå honom", kunna vi icke tvifia på hans passionerade sin-

lighet och hans lystnad att ständigt göra nya eröfringar. Att hans

förhållande till drottningen stundom blef honom besvärligt, kan man
redan läsa genom raderna. Stundom märkte äfven andra, hofvet nära

stående ögonvitnen, huru Struensee, under det att drottningen ansåg

honom förälskad och helt och hållet sysselsatte sig med honom, besva-

rade hennes blickar likgiltigt och nästan ovänligt. Hans hållning se-

dermera i fängelset visar dock tydligast, huru vida skild han var från

att innerligt och hängifvet älska Mathilde, såsom hon i sjelfva verket

älskade honom. Hans samtal med Munter äro likaså påtagliga bevis

derför som hans samtal med Uldall.

Men så mycket mindre kan man hos Struensee ignorera den an-

dra sidan af hans förhållande till drottningen, den politiska beräknin-
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gen, hans sträfvande att grunda hela sin existens och hela sin verk-

samhet på detta förhållande. Bland hans bekännelser inför domstolen

är en af de obehagligaste men mest betecknande den, att han oak-

tadt han sjelf flere gånger afrädt drottningen från att promenera al-

lena med honom, dock måst tillmötesgå hennes önskan att göra

det, för att icke förlora hennes förtroende — att han sålunda befun-

nit sig i det alternativet att antingen afstå från sin lycka eller rätta

sig efter drottningens vilja "i hopp att kunna göra henne andra tjen-

ster." Häraf äfven — för att åter anföra Reverdils ord — Struensees

öfvertygelse "att ju mwa han band sitt öde vid denna furstinnas, desto

mindre kunde han sjelf angripas. Det var till följd af denna idé, som

han stälde sin förbindelse med henne till åskådning inför nationens

och Europas ögon, och som han verkligen räknade på att vara skyd-

dad," Men så sjelfviska Struensees motiver än i detta hänseende

voro — måste vi dock tro honom deruti, att han, så länge han hade

framgång, äfven för drottningen hoppades varaktiga fördelar af hennes

förbindelse med honom. På hans goda afsigt att vara hennes riddare

och beskyddare mot hofmännens intriger och elakheter, tyckes äfven

Reverdil, med hvilken han i en redan kritisk tidpunkt talade härom,

icke ha tviflat.

Ännu lefde vid hofvet eller fastmera likaledes på ett visst afstånd

från detsamma en annan drottning, Fredrik V:s enka och Kristian VILs
stjufmoder Juliane Marie af det hertigliga huset Braunschweig-Wol-

fenbiittel.

Bigott och af stränga seder, enkel och nästan ända till räddhåga

skygg, ingen vän af stora sällskapskretsar, hade denna furstinna icke

mycket, som var egnadt att draga menniskor till henne eller vinna de-

ras hjertan. Men hon var för ingen del, såsom hon för det mesta blif-

vit framstäld, en hersklysten och intrigant karakter. Önskan att blanda

sig i statsgöromålen var säkerligen äfvenså främmande för hennes still-

samma, försagda natur som för Karoline Mathildes glada, naiva skap-

lynne. Med henne hade hon före Struensees uppträdande och uppkomst

i Köpenhamn lefvat i en viss förtrolighet. Förnämligast sysselsatt med
'

sin egen sons, arfprinsen Fredriks, uppfostran, hade hon visserligen från

början knappast bekymrat sig om sin olycklige stjufsons. Men ehuru

ej i stånd att lör denne ersätta hans rätta moder, hade hon likväl al-

drig varit en elak stjufmoder. Ögonvitnen med omdömesförmåga be-

römma till och med Juliane för en viss hjertlighet, som hon stan-
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digt visade Kristian "VII; hon snarare beklagade än afskydde honom.

Att han f5rsumniado henne, kunde hon ursäkta honom pH grund af hans

abnorma själstillstånd; men att hon och hennes son nu, efter Strucn-

sees uppkomst, äfven försummades af drottningen, och att den allrå-

dande parvonyen icke tog den ringaste hänsyn till henne sjelf — detta

förbittrade henne djupt.

Känslan af eget tillbakasättande och moralisk indignation sam-

verkade. I Julianos ögon hade Mathilde gjort sig till en visa och glömt

allt hvad hon var skyldig sitt kön, sin börd och sin rang. Detta kunde

hon aldrig förlåta henne. För att icke öka den offentliga skandalen

drog hon dock i betänkande att rent af bryta med henne; men hon

höll sig på afständ så mycket som möjligt. Och Struensee, som fann

henne besvärlig utan att pä något sätt anse henne farlig, var naturligtvis

nöjd derraed. Han kände sig i hennes frånvaro blott så mycket mera

fri, så mycket mera hemmastadd vid hofvet. I trots af Hrandts an-

språksfulla afund, kommenderade han nu detta till alla delar, skapade

en ny "ordre du jour", gaf tecken när det skulle serveras och förde

dagligen vid sin arm drottning Mathilde till bordet. Efter måltiden

plägade hon sedan leda sin lille son vid handen och visa sig såsom

en förtjusande moder. Ännu alltid kunde hon vara glad ända till upp-

sluppenhet. Det gjorde henne glädje att få underkasta sig hans an-

ordningar, medan den på nytt inom fasta skrankor hållne konungen

åtminstone visade en passiv lydnad. Hr Struensee uppträdde icke blott

såsom en medlem af familjen utan såsom dess hufvud. Synnnerligen

fri och egendomlig var tonen vid hofvet på somrarne under vistelsen

på lustslottet Hirscholm: vitnesförhören i Struensees process innehålla

derom många uppgifter af stort intresse.

Likasom i allmänhet i despotiskt styrda länder till och med de

mera bildade ofta taga mera del i hofvets än i statens angelägenheter,

så var detta äfven förhållandet i Danmark. Såsom favorit var Stru-

ensee längesedan i allas mun. Måste han icke, genom sitt för hvarje

dag allt djerfvare blifvande uppträdande, framkalla en ständigt växande
ovilja i sinnena? Enkedrottningen var icke populär; men dock gjorde

hennes tillbakasättande å det regerande hofvets sida på allmänheten

ett mycket dåligt intryck.

Med illvillig öfverdrift utspreds, att tillträdet till tronen blifvit

alldeles spärradt för alla undersåtarne, att den gode konungen sjelf be-
handlades såsom en fånge, ja rent af misshandlades. Af opposition
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mot Struensees regemente började till och med mänga tvifla på Kristian

VILs verldsbekanta svagsinthet. Den var blott en absurd fabel, sade

man, som denne djerfve äfventyrare uppfunnit till täckmantel för sin

otillåtna hersklystnad. Konungen, som en gäng uttryckligen hade af-

sagt sig hvarje anspråk på sitt folks kärlek, som en gång på det skam-

lösaste sätt hade gifvit sitt anseende till pris inför dess ögon, blef nu

på en gång prisad såsom den bäste vän till hvar och en af sina un-

dersåtar, såsom en fader bland sina barn. Likasom mot alla andra,

så var visserligen äfven mot konungen Struensees ton i hög grad an-

språksfull och befallande. Han behandlade honom såsom en sjuk-

ling, såsom ett barn. Han plägade säga till honom: "Det är sent, ni

skall gå till sängs" o. s. v. Men konungen ville behandlas sä. Ett di-

rekt ögonvitne, Keverdil, förnekar uttryckligen ryktena om konungens

planmässiga afspärrande från hela verlden och om hans föregifna miss-

handlande af Struensee och Brandt.

Man skulle blott ha sett honom, denne eländige, denne unge

gubbe, när han var tillstädes vid måltiderna, vid nöjena, vid alla till-

fällen, i slö likgiltighet satt orörlig och stirrade rakt framför sig i flere

timmar eller öfverlemnande sig åt sina bedröfliga drömmerier och till

och m.ed sjelfmordstankar, mumlade obegripliga ord mellan tänderna,

och sedan åter när han, plötsligen gripen af sitt gamla beserkaraseri,

sin vilda förstörelselusta, förhärjande slog omkring sig, kastade stolar

och bord, speglar och porslin genom fönstret i slottsgrafven och ra-

sade såsom en besatt.

Ett rikt material föreligger frän en stor mängd iakttagare an-

gående Kristian Vn:s alltigenom betydelselösa och fåniga görande och

låtande, hans galna sysselsättningar med hundar och barn, bland hvilka

den i källorna ofta nämda negergossen Moranti jemte en liten neger-

flicka spelade första rollen, äfvensom angående hans nyckfullhet och

den oberäkneliga omvexlingen i hans sinnesstämningar. Med hans stun-

dom ännu sträft och trotsigt framträdande uppblåsthet kontrasterade

ännu mera än förr hans öfvervägande apatiska väsen, hans dystra me-
lankoli, hans till förtviflan sig närmande nedslagenhet, och i nära sam-

band dermed de för det mesta plötsliga vredesutbrotten af hans grymma
vildhet.

Han förtjenade visserligen att djupt beklagas, så mycket mera

som han var fullkomligt medveten om sin sjukdom och just genom

detta medvetande kunde bringas till förtviflan. Han önskade sig der-
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for ofta döden, hvilkon han dock pä samma (jäng fruktade. Hans till-

stånd hade gradvis försämrats ända till obotli<,'lict, om han än hade

sina ljusa ögonblick, då han "med uppflammande intelligens" kunde

blifva likasom herre öfver sig sjelf och di\ ingen skulle ha kunnat tvifia

på hans förstånd. Den, som då för första gången såg och hörde honom,

kunde visserligen blifva i hög grad öfverraskad af hans sporadiska in-

sigter så väl som af hans fina anmärkningar. Några samtida berät-

tare hänvisa bland annat äfven på, huru den själssjuke monarken vid

vissa tillfällen, i synnerhet vid mottagandet af främmande sändebud

vid de offentliga audienser, som ännu stundom ega rum, kunde föra

ett oklanderligt, som det syntes alls icke på förhand instuderadt sam-

tal, men huru han redan i nästa ögonblick plägade kasta ifrån sig ma-

jestätets motvilligt burna mask och å nyo hängifva sig åt de galnaste

nycker. Äfven i en mycket senare tid, då han i intellektuelt hänseende

sjunkit mycket djupare, kunde han då och då genom träffande uttryck

eller sarkastiska infall sätta till och med de invigde i förvåning.

Långt ifrån att anse sig misshandlad af Struensee, visade sig

Kristian ännu såsom förut mycket nöjd med honom. Äfven drottningen

gjorde ju enligt Struensees råd honom i det yttre till viljes i allt

Struensee sjelf kunde fordra hvad han ville; konungen afslog honom
ingenting och lät af honom på ett exempellöst sätt imponera på sig.

Men en sak såg Kristian fullkomligt klart — klart och likgiltigt på

<amma gång — kränkandet af sin husliga ära.

Kristians tidigare, ständiga utsväfningar hade bidragit till det

ständiga försämrandet af hans tillstånd. Men just genom denna för-

sämring, genom hans andliga och kroppsliga iörslappning hade redan

vid hans återkomst från den stora resan till London och Paris i bör-

jan af 1769 en gräns blifvit satt för dessa utsväfningar. Om Kristians

''måttlösa passion för qvinnor" var derför sedan denna tidpunkt icke

mera fråga. Patologiskt märkvärdig blef deremot en annan omstän-

dighet, pä hvilken Keverdil anför följande exempel: "Dessutom var

han vida skild från all svartsjuka. Han har två gånger talat med mig

om det, som hos hvarje annan man skulle ha väckt svartsjuka. En

gång sade han till mig, att Struensee var drottningens sigisbée. En

annan gång frågade han mig, om jag trodde, att konungen af Preus-

sen låg hos drottning Mathilde. Men hvem är då konungen af Preus-

sen? sade jag till honom. — Det är Struensee. Detta sätt att beteckna

favoriten lät mig förstå, i hvilken hög grad denne imponerade på ho-
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nom. För öfrigt inlade han i denna fråga ingen passion och fäste der-

vid ingen vigt." Ja, enligt samme författare låg från början till grund

för konungens likgiltighet i detta afseende till och med ett slags prin-

cip. Kristian skall nämligen redan såsom en tretton års gosse ha ytt-

rat, att han ansåg sin tillkommande hustru berättigad att åtnjuta samma

frihet, som han sjelf ämnade taga sig, och att han aldrig- skulle känna

sig förnärmad derigenom. C. D. Biehl tillägger: "Då Kristian seder-

dermera sade till drottningen, att Struensee aldrig gjort honom någon-

ting emot, så framgår deraf klart, att han förblifvit trogen sin grund-

sats om "rättigheten till revanche".

Men jemte medlidandet kom en känsla af ärfd vördnad för ma-

jestätet och obegränsad tillgifvenhet för det ärorika herskarhuset den

danska nationen att glömma denne monarks gamla dårskaper och

tillsluta ögat för de nya, en känsla som ännu mera stärktes i samma

mån som på andra sidan hatet till favoriten växte. Händelser till-

drogo sig kort efter hvarandra, genom hvilka detta hat uppnådde sin

höjdpunkt.

Den 7 Juli 1771 födde drottningen en dotter, "hvilkens verklige

fader icke kunde synas tvifvelaktig." Den 14 Juli lät Struensee upp-

höja sig till geheimekabinettsminister; strax derpå lät han jemte sin

vän Brandt upphöja sig, eller rättare sagdt upphöjde sig sjelf, i danskt

grefligt stånd. Särdeles karakteristiskt är det af statsrådet Schou (hos

Giessing s. 45) meddelade folkskämtet, som på ett mycket drastiskt

sätt betecknar Struensees upphöjelse i grefligt stånd rent af såsom en

följd af hans intima umgänge med drottningen. Men med en i ögo-

nen fallande köld mottog Köpenhamns befolkning, som annars tog en

så liflig del i familjetilldragelser inom konungahuset, underrättelsen

om prinsessans födelse.

Genom sin utnämning till kabinettsminister erhöll han nu äfven

officielt hvad han faktiskt längesedan hade, en makt sådan man i Dan-

mark aldrig förut hade sett hos en undersåte, en verksamhetskrets, som

omfattade hvarje statsdepartement utan undantag, som följdriktigt icke

kunde låta någon annan minister bestå jemte honom, ett prerogativ,

som i sig inbegrep alla grader och alla befogenheter. Så hade han

då ändtligen efter tio månaders herskande och rådande äfven låtit ma-

sken falla, till sin exklusiva makt äfven fogat den exklusiva titeln,

uppenbarat sig såsom riksföreståndare, såsom storvisir.

Genom en egenhändig order af Kristian VII, som Struensee på-
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tagligen hade dikterat — ty till och med här törrädde han sig genom

sin obokantskap med formerna — lät han tillika gifva si^ den oer-

hörda fullmakten att framgent utfärda kabinettsordcr äfven utan kung-

lig underskrift och blott med kabinettets sigill. Dessa uteslutande af

Struensee utfärdade befallningar skulle, om de icke stodo i strid med

en tidigare kunglig order, ha samma kraft och giltighet som de af

konungens hand undertecknade, alldeles som om de härrörde från konun-

gen sj»'lf, i hvilkens namn och pä hvilkens muntliga uppdrag de i viss

mån ännu alltid utfärdades. Alla myndigheter och alla embetsmän

skulle visa dem ögonblicklig, ovilkorlig lydnad. Utan omsvep lät Stru-

ensee derjemte gifva sig strikt fullmakt till utfärdande af alla befall-

ningar, hvilka på föreställning af r>< myndighet skulle tilldelas en annan.

Den senare såväl som den förre skulle med tystnad underkasta sig

densamma. Nu först var Struensec fullkomligt "solo".

Den nyaste förordningen var en fortsatti utveckling af den cen-

tralistiska tendens, hvilken hade medfört det hemliga rådets fall. Dock

tedde hon sig på samma gång såsom en krass motsägelse mot densamma.

Genom den förra ordern, som dikterade konseljens upphäfvande, hade

konungen inför hela Europa förklarat, att han ville regera allena, och nu

utlemnade han på en gång, sedan den återstod af skenet, som hittills

iakttagits, var alltför betydelselös, i sjelfva verket offentligen den högsta

makten till en enda man. Icke blott Struensees fiender, nej äfven sådana,

som dittills ansetts vara honom tillgifna, sågo häruti ett direkt författ-

ningsbrott, en skriande kränkning af den gällande "Kongeloven", på hvil-

ken den oinskränkta danska monarkien hvilade. Hans enda vän, drottnin-

gen sjelf, hade ifrigt afrådt honom från detta vansinnigt djerfva steg.

Förgäfves; just derför, att han icke såg sin auktoritet behörigen er-

känd — han märkte nämligen, att den vacklade både hos allmänhe-

ten och inom byråkratien — hade han slutligen ansett nödvändigt att

äfven formligen och högtidligen låta af konungen till sig öfverlemna

summan af regeringen.

Dermed trodde han sig tillintetgöra skenet af att obefogadt ha

tillvällat sig någonting; konungen hade ju nu utnämt honom, och

konungen hade makt till allt. I samma ögonblick, som han blottade

kronans djupaste vanmakt, sökte han ännu alltid betäcka sig genom fik-

tionen om hennes allmakt; och för att fuUständiggöra hans egen förmenta

nimbus, tillfogades såsom krönande afslutning den nämda ståndsupp-

Från Kuropa» hoj'. 4
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höjeisen. Den försiggick den 22 Juli, drottningens födelsedag, hvilket

åter var en oförlåtlig oförsigtighet.

Man talade om stora gods, med hvilka de båda nya grefvarne

— Struensee och Brandt — skulle utrustas. Redan någon tid förut

hade Struensee låtit konungen skänka sig och sin vän Brandt den re-

spektabla summan af 60,000 riksbankdaler, för att de skulle kunna

lefva ståndmässigt. Han hade gjort detta i uppenbar motsägelse med

sina sparsamhetsåtgärder, med sin reduktion af alla af nåd gifna pen-

sioner, med sin högt förkunnade princip, att konungen, såsom förval-

tare af nationens skatter, aldrig borde gifva ut någonting för intet.

Ännu mycket längre gå, som bekant är, anklagelsen mot och do-

men öfver Struensee, der denne rent af beskylles för grof förfalskning

och utplundring af den kungliga kassan. Emot dessa mycket i detalj

gående beskyllningar försvarar honom emellertid Reverdil eftertryckligt

och med stor sakkännedom och bindande skäl. Dock ogillar äfven

han Struensees handlingssätt. "Att mottaga en så betydande summa
af en sinnessvag konung ... att mottaga den i en tidpunkt, då , .

-.

under förevändning af ekonomi gunstlingarne läto hundratals familjer

sucka under godtyckliga afknappningar, detta var ett verkligt skälm-

stycke."

I början vinnläggande sig om att synas enkel och oegennyttig,

hade han således äfven i denna riktning genom sin obegränsade makt

låtit förleda sig till betänkliga och föga rena steg. Han var inkonse-

qvent; han hade blifvit girig. Han gjorde sjelf sina principer till

lögn ; motståndare till adeln, medveten förföljare af alla med adelska-

pet i samband stående företrädesrättigheter och fördomar, hade han

nu sjelf icke kunnat motstå fördomens makt.

Måttet af ovilja var rågadt. Äfven mängden, som hittills alltid

betraktat och beundrat honom såsom sin, såsom en oegennyttig folkets

man, såsom den sannskyldige medlaren mellan konungen och folket, vände

nu helt och hållet sin gunst ifrån honom. Nästan ensam bland alla

de ruiner, han skapat, såg mängden honörn stå upprätt, missbrukande

det kungliga namnet och konungens personliga brister och hvad som

ansågs för det värsta af allt, byggande sin lycka på det kungliga hu-

sets vanära.

Det hade fordrats mycket för att en i det hela så flegmatisk och

så vid lydnad van nations känslor som den danska skulle — inom alla

samhällsklasser — blifva så djupt upprörda. De materiella fördelar.
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som Struensee lofvat, som han i sjelfva verket gifvit, hade till

största delen åter upphäfts genom de olyckliga följderna af hans stor-

mande reformifver. En allmän kalamitet, i jemförelse med föregående

tider ännu mera ökad genom missväxt och flere på hvarandra följande

kalla vintrar, tyngde på monarkiens länder. Pietisterna sägo i dessa

ödets slag Guds straffdomar öfver on gudlös regering; och de nödli-

dande — alltid i första rummet benägna att knota — trodde dem.

Till hvilket ringa antal hade icke antalet af dem sammansmält, hvilka

ännu dömde betänksamt och, icke hänförda till orättvisa genom de i

öppen dag liggande felen, ännu erkände det verkligt goda som Stru-

ensee skapat! Men äfven dessa måste nu säga: äfven det goda slog

om till ondt genom de omständigheter, under hvilka och det sätt hvarpå

det genomfördes. "Nationen, som fordom berömde sig af sin lydaktig-

het, var i ett tillstånd af jäsning, som bådade stundande oroligheter'',

säger RcvcrdiJ.

Måhända aldrig i verldshistorien har en man, som var i hög grad

besjälad af önskan att göra nytta och främja det allmänna bästa, på en

så kort tid uppväckt mot sig en så djup och lidelsefull förbittring i alla

riktningar. Uttryckligen måste äfven nämnas, att till och med de tyska

provinserna obetingadt anslöto sig till de danska kronländernas hat.

Äfven inom de förra fylde kyrka och adel de missnöjdas led. De
höllo sig på den tiden troget till det danska konungahuset, och där-

för talade man äfven der likasom öfverallt om vanärandet af den ol-

denburgska stammens rena blod.

Det hat, som underblåstes af den tygellösa pressen, skapade de

mest utsväfvande rykten och de gröfsta beskyllningar. Konungen hade

fallit i röfvarehänder, hette det; hela nationen var skymfad i hans

person. Mellan drottningen och hennes älskare existerade en komplott,

aftal om en revolution. , Konungen skulle inspärras, skaffas ur vägen,

och hon göras till regentinna. Man gaf honom opium för att på in-

tet sätt vara störd af honom; man gaf honom skadliga läkemedel.

Alltsammans orimliga och försåtliga beskyllningar, åt hvilka till och

med Fredrik II af Preussen, enkedrottningen Julianes svåger, gifvit en

plats i sina skrifter *. Äfven landtgrefven Karl af Hessen säger, att

dessa rykten varit gängse långt före katastrofen den 17 januari 1772,

men tillbakavisar antagandet af tillvaron af en politisk komplott å

* Oeuvres de Frédéric le Gran'l VI, s. öl.
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Struensees sida. Fredrik II öfverflyttade alldeles påtagligen på drott-

ning Mathilde hela sin obenägenhet för Struensee, hvilken för honom

blott var den djerfve plebejen. Äfven kronprinsen, hette det vidare,

skall röjas ur vägen, eller åtminstone genora en skändlig uppfostran

göras oduglig. Detta hade man ej försyn för att utsprida om en så

kärleksfull moder, som drottning Mathilde var.

Visserligen hade hon till och med hvad hennes sons ~ den se-

dermera så utmärkte konung Fredrik VI:s uppfostran — angår, öfver-

lemnat åt Struensee en gränslös makt och undfallande fogat sig efter

de pedagogiska, ofta ända till en skenbar hårdhet stränga grundsatser,

som denne teoretiker synes ha hemtat ur Kousseaus "Emile". Struen-

see hade så anordnat, att den sjuklige prinsen skulle behandlas allde-

les såsom ett borgerligt barn, i fri utveckling utbildas att börja med

mera kroppsligt än andligt, derjemte få en i högsta grad enkel näring,

men framför allt härdas mot äfven den oblidaste väderlek. Man fann

en gång barnet andlöst och alldeles stelnadt af köld, öfverlemnadt åt

sig sjelft i ett slottsgemak i Hirschholm * — en olycklig tillfällighet,

för hvilken ingen ond afsigt låg till grund, men som tendentiöst tyd-

des till det värsta. Enligt "Authent. Aufklärungen" skulle Struensee

för kronprinsens uppfostran ha förtjenat belöning och icke straff.

Strängare dömer Reverdil, ehuru äfven han är fullt öfvertygad om
Struensees goda afsigter. Alltigenom ogillande med hänsyn till de

hårda öfverdrifterna i denna uppfostran "å la Jean Jacques Eousseau"

yttrar sig den svenske historikern Lagerbring **. Sjelf försvarar Struen-

see sitt uppfostringssystem i sin defensionsskrift; huru intagen han

personligen var af detta system, synes af Miinters anteckningar.

Likasom i detta hänseende, så sökte Struensees fiender äfven i

allt öfrigt påbörda honom dåliga afsigter. Hvarje ny åtgärd af mini-

sterdoktorn, såsom man nu föraktfullt kallade honom, den nye Crom-

well, såsom man — betecknande nog för den politiska situationen —
med hätskhet benämde honom, stämplades såsom en bekräftelse på

de dystraste rykten. Dessa nådde sin höjdpunkt i det påståendet, att,

efter konungens undanrödjande, Struensee ämnade gifta sig med
drottningen, låta utropa sig till rikets protektor, ja till och med be-

* Vid en af hofvet föranstaltad parforcejagt i oktober eller november 1771.

** I "Nya Statshistorien i sammandrag" (Stockholm 1777). Vi återkomma
till dessa omdömen, hvilka ega sin särskilda märklighet såsom fälda af en

samtida.
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tiiäktiga sig kronan. Så orimliga än dessa rykten voro, funno de dock

ett bcdrötligt oko i hyddorna såväl som i palatsen. Danmarks hela

framtid tycktes stå på spel.

Pamfletter och paskiller af en pöbelaktig djerfhet, utan namn-

gifvon författare ocii boktryckare, cirkulerade vida omkring i landet.

Anonyma hotelsobrof, fulla af smädelser, flögo hem till de båda gref-

varne. I synnerhet erhöll Brandt sådana. Ännu stod det i hans makt,

hette det. att befria konungen ur den ovärdige u.surpatorns händer;

gjorde han det icke, så skulle han sjelf, likasom denne, förr eller se-

nare få plikta derför med sitt hufvud. Märkvärdigast bland dessa bo-

telsebref äro de sedermera i en separatupplaga utkomna "Brefven af en

onämnd till Enevold Brandt^ hvilka upptäcktes i den brefväska, som

denne ständigt bar på sig.

Brandt, som annars utmärkte sig genom sitt lättsinne, varnade —
då nu hans farhågor blifvit väckta och han tyngre än förr kände sig

tryckt af sin egen ställning — jemte några ärliga, uppriktiga män

Struensee. "Gifve Gud — utropade han — att vi aldrig lärt känna

hofvet!" Men likasom med ett olympiskt lugn stod ministern der, för-

aktande alla varningar och alla smädelser, med utseendet af "ädel oför-

skräckthet"; oron skulle lägga sig, menade han; han förtjenade icke

detta allmänna hat; derför måste han visa sig indifferent dereraot.

Han åberopade sig på renheten i sina afsigter för det allmänna bästa;

denna skulle tjena honom till sköld; han skulle icke låta störa sig i

sina reformer.

Oupphörligt sysselsatt med nya planer och beslut, tycktes han

vara den ende man i staten, som icke märkte den antågande stormen,

^larken svigtade under hans fötter; han vandrade vid randen af en af-

jrund; han såg det icke eller ville icke se det.

Verkliga förhållandet var dock, att en djup förstämdhet fattat ho-

nom sjelf. Genom sin omfattande verksamhet hade han hoppats att

jemte sin storhet äfven grundlägga sin egen lycka; men nu tyckte äfven

han sig erfara gudarnes afund. Faran klappade för hårdt på hans

dörr, för att han icke skulle ha hört henne, men hans äregirighet bjöd

honom att trotsa henne. Allraminst nu trodde han sig böra draga

sig tillbaka eller ens uppgifva någonting, som syntes honom nyttigt

f^r staten. Han ville synas och vara modigare, än han verkligen var.

Ett ögonblick nalkades, då man tyckte sig se honom bäfva — sakerna

närmade sig till en katastrof.
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Likasom stormfåglar, som båda ovädret, visade sig i början af

september oförmodadt framför slottet Hirschholm, hofvets sommarre-

sidens, ett tåg af 2— 300 larmande matroser, trotsiga norrmän, hvilka

lidit genom amiralitetskollegiets omgestaltning och, till följd af de der-

med förenade anordningarna i den löpande förvaltningen, fått i åtta

veckor förgäfves vänta på sin lön. "Vi vilja," ropade de, "tala vid vår

fader, konungen, som skall höra oss och hjelpa oss!" De ville icke

omedelbart uppträda på ett hotande sätt men icke heller låta skrämma

sig. "Vi skola sätta oss till motvärn med våra knifvar!" ropade de, på

tumultariskt sätt, mot en skara af dragoner, som ryckte emot dem.

Endast en kallblodig officers tilltal, hvilken lofvade dem betalningen

af den resterande solden, hade man att tacka för, att ett blodigt upp-

träde förebygdes, och att matroserna fredligt återvände till Köpenhamn.

De erhöllo, hvad som blifvit dem lofvadt, och deras onekligen straff-

bara uppförande blef ostraffadt.

Men detta retade till efterföljd. Legionen af de öfriga klagande

kände sig nu så mycket mera uppmuntrade, som ministern under denna

oväntade demonstration och ännu mera under en derpå följande, af

honom sjelf förgäfves till försoning anordnad folkfest skall ha röjt en

klenmodighet, som man dittills aldrig märkt och allraminst skulle ha

väntat hos honom. Huru mycket han än fortfarande bemödade sig att

affektera likgiltighet — ett helt och hållet nytt ljus tycktes falla på

hans karakter, och, med ett ord, skyggheten för honom, det sista spå-

ret af hans nimbus, var nu först borta. Han blef, såsom det heter,

i våra berättelser sårbar på alla sidor. Det skulle här föra oss allt

för långt att inlåta oss på de indirekta följderna af Hirschholmtilldra-

gelsen, i synnerhet på den ofta utförligt skildrade folkfesten den 28

september, hvilken, allbekant under den hånande benämningen "förso-

ningsoxen" af Struensee föranstaltades vid slottet Fredriksberg, huf-

vudsakligen till de knotande skeppstimmermännens och matrosernas lug-

nande, men hvilken under för handen varande omständigheter endast gaf

anledning till nytt utomordentligt allarm, till — skenbart välgrundade

— rj^kten om ett emot honom sjelf samtidigt åsyftadt attentat.

Allt oförsyntare blef flygskrifternas språk. I de mest trafikerade

delarna af hufvudstaden fann man en oktobermorgon offentliga anslag

på murarne med en oförtäckt uppmaning till lönmord på den jemte

sina anhängare för fågelfri förklarade grefve Struensee. Ett pris af

5,000 riksbankdaler sattes deri på ministerns hufvud, men af hvem?



Man förmodar såsom upphofsman konferensrådet Luxdoi^ph. Man liar

till och nunl påstått, att Struensee och drottninjfcn i denna tid umgåtts

med tanken på att fly.

D^n oinskränkta tryckfrihetens missbruk kunde icke gå längre,

och sålunda fann sig ministern föranlåten att just af hänsyn till sin

egen person betydligt moditiera just den institution, öfver hvilken han

mest varit stolt. Ännu i samma månad utkom, med uttrycklig hän-

tydning på de smädliga och upproriska skrifterna, en kunglig förord-

ning, som återkallade den hittills varande stratflösheten, förbjöd ano-

nyma trycksaker och stälde författarhe eller i deras ställe boktryc-

karne under sträng ansvarighet. Man fann de nya pressbestämmelserna

värre än den under Struensees företrädare herskande censuren, och de

kommo i alla händelser för sent. Eeskriptet om förändringen utkom

redan i oktober 1771. Den engelske ambassadören Kei^th yttrade om
förändringen: "Pressens frihet är genom en nyligen utfärdad förord-

ning nästan helt och hållet upphäfd."

ödet ville, att de, hvilka Struensee hade kallat till sig såsom sina

närmaste män, nu voro de trolösaste. Ur stånd att bringa honom till

försakelse och likväl sjelf icke mindre ur stånd att försaka, uppgjorde

grefve Brandt under intrycket af de vilda tilldragelserna planen att

störta denne man, som bygde på hans vänskap, och som hade anför-

trott honom sina djupaste hemligheter. Så långt gick han i sin frivo-

litet, att han till och med ville gifva Struensee en efterträdare i drott-

ningens gunst. Till hälften drifven af fruktan, till hälften af fåfänga,

fattade han den tanken att sjelf blifva det.

Nattetid skulle konungen öfverfallas i Hirschholm och bortföras

till Köpenhamn; Struensee skulle ryckas från hans sida, häktas och

sedan för alltid förvisas från Danmark. Man kunde, menade Brandt

låta honom fly till Sverige. "Men jag skulle nog finna medel att trö-

sta drottningen", sade han. Men redan från början missräknade han

sig helt och hållet ifråga om de personer, åt hvilka han, i hopp att

med deras hjelp bringa attentatet till utförande, meddelade sina pla-

ner. Hans ostadiga, äfventyrliga väsen stötte dem ifrån honom, och

de gåfvo honom det välmenta rådet att hellre behålla för sig sjelf

sådana chimeriska och indiskreta anslag. Men sjelfva misstänkte de,

att han såsom Struensees verktyg endast ville lägga en snara för dem
för att locka dem i förderfvet. Man trodde ju allmänt, att han ännu

dagligen förtroligt umgicks med den hatade ministern och lydigt gjorde
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allt, hvad denne fordrade af honom. Äfven för Keverdil — denne om
Struensee fritt och sjelfständigt dömande hofman — hade Brandt i

hufvudsaken förrådt sin plan, visserligen först sedan denna genom de

andras afböjande svar misslyckats.

Det var Brandts förbannelse, att han, en gång fastkedjad vid

Struensee, icke hade kraft att slita sig lös och ovilkorligen mer och

mer invecklade sig; ödet sjelft tycktes ha sä bestämt. En mulen no-

vemberdag uppstod af en händelse vid hofvet ett förargligt uppträde,

som för framtiden lät honom framstå i samma fördömelse som Stru-

ensee. I ett litet sällskap, hvari båda grefvarne befunno sig, satt så-

som vanligt äfven denna dag konung Kristian utan att taga del i sam-

talet, slö och mumlande för sig sjelf vid sin gemåls frukostbord. Plöts-

ligen höjde han, vänd till Brandt, sin röst och sade: "jag skall ge

er ett kok stryk! jag talar till er, herr grefve, förstår ni?'' Eedan se-

dan någon tid hade Brandt, som alltför litet förstod att dölja sin mot-

vilja för sin dagliga sysselsättning med den sinnessjuke monarken»

blifvit obehaglig för denne. Hvad som förut blifvit sagdt angående

grundlösheten af ryktena om konugens misshandling utesluter icke,

att Brandts uppförande emot honom, ännu mera än Struensees, ofta

var mycket hänsynslöst, ja för allmänhetens ögon kunde synas vanvör-

digt. Men ett sådant tilltal, som det konungen nu riktade till honom,

hade han icke provocerat. Han fann sin ära såsom adelsman kränkt,

och efter taffelns slut kom han öfverens med drottningen och Struen-

see om, att konungen måste ha en lexa.

Struensee sade konungen öppet, att Brandt såsom adelsman skulle

komma att fordra upprättelse af honom. Den ^trätl^^stne konungen

svarade: Brandt är en pultron, som icke eger mod. Redan förut hade

han flere gånger sagt till Brandt, att han skulle slå ihjäl honom, om
han icke visste, att han var en pultron. Ihågkommande detta och

derigenom tydligen retad till det yttersta, följde Brandt den olycklige

till hans gemak, igenreglade dörrarne bakom sig, fordrade upprättelse

och öfverlemnade valet af vapen åt konungen. Då denne bestämde sig

för en duell med knytnäfvarne, glömde sig Brandt i sin vrede ända

derhän, att han utan barmhertighet öfverföll honom, grep honom vid

halsen, trängde honom mot väggen, öfverhopade honom med skällsord

och hotelser och derjemte såsom den ojemförligt starkare började slå

honom ända till dess konungen, vridande sig af smärta och dödligt

förskräckt, på det bevekligaste bad ora försköning. "Detta var bra,
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nu skola vi fä lii«?n", menade sedermera de båda grefvarne, "men in-

gon bör fö veta någonting härom!"

Brandt och hans försvarare, advokaten Bång, sökte sedermera,

vid riittegängen mot den förstnämde, så mycket som möjligt försvaga

det förhutliga intrycket af dessa tilldragelser genom att bland annat

åberopa konungens kända grälsjuka. Men icke blott vissa åtföljande

omständigheter, hvilka till och med Brandt icke kunde förneka, an-

tyda hans afsigt att kännbart tukta konungen. Äfven den särdeles

väl underrättade Reverdil medgifver visserligen, att Brandts situation

var svår, men finner dock, .att denne vida öfverskridit gränserna af

det tillåtna. "Brandt blef", säger han, "under striden likasom ur-

sinnig. Han glömde helt och hållet både de följder, hans brutalitet

kunde hafva, och den respekt, han var skyldig sin herre såsom suverän

.... Han slog honom utan barmhertighet, skymfade honom i or-

den, hotade honom på det gröfsta sätt och bet honom."

Brandt stannade vid liofvet likasom förut och mottog till och

med de närmast följande dagarne genom Struensees förmedling, såsom

tecken till konungens försoning med honom, befattningen af "grand-

maitre de la garderobe" och dermed äfven rangen af öfverhofmarskalk

och titeln af "excellens". Likväl förbiet han alltjemt i hög grad fruk-

tad och ännu mera hatad af konungen. Det värsta af allt var, att

Kristian sjelf förrådde det förargliga uppträdet för sina kammartjenare.

Hastigt kändt öfverallt — emot Struensees väntan — bidrog det na-

turligtvis till att gjuta olja i elden. Nu hade man ju det efterläng-

tade, det slående beviset för, att konungens heliga person, Herrens

smorde, blef misshandlad. Kristians unge halfbroder, arfprinsen Fre-

drik, såg i denna gerning ett mot hela konungahuset föröfvadt brott.

Allra tydligast visade det sig sedermera af sjelfva processen, huru långt

ifrån konungen var att vilja förlåta Brandt. Äfven landtgrefven Karl

af Hessen talar i sina memoarer om konungens "ända till den högsta

grad stegrade hat".

Den Gud vill förderfva, den slår han med blindhet — äfven om

Struensee kunde man säga detta. Han dekreterade och reformerade,

såsom om han hölle statens tyglar i säker hand. Och likväl fann man

hans förmåga minskad genom fruktan, fann man honom numera obe-

slutsam och svag i sin politik, ty han lät påbörjade förändringar åter

stanna af, och han smekte — sade man — personer som han förut

ringaktat. Värst måste han blifva till mods, när han tänkte på den
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förestående vintern och på nödvändigheten af att åter förlägga hofvets

säte från landtlifvets ensamhet till hufvudstaden. När han med maje-

stäterna, från hvilkas sida han aldrig vek bort, vore det än blott på ett

flygtigt besök i Köpenhamn, kom, så var redan nu hans i hastigaste

galopp framilande vagn ständigt omgifven af en stark, "ovanlig" es-

kort. Hvar de än uppehöllo sig, på slottet eller på teatern, blefvo

vakterna fördubblade. Pä den korta vägen mellan dessa båda ställen

måste en officer med trettiosex dragoner följa dem. Polisen sattes i

rörelse. Bland annat måste denna hvar morgon rifva ned de föregå-

ende natt på husen anslagna sraädeskrifterna. En ny, pålitligare kom-

mendant utnämdes för Köpenhamn, kanonerna på tyghuset laddades

med kartescher och försågos med nödigt manskap.

Génora sådana hotelser hoppades Struensee uppskrämma sina fien-

der. Men, i och för sig otillräckliga, stärkte de blott ännu mera de

fantastiska ryktena om hans föregifna revolutionsplaner. Nu tog han

ett nytt steg, hvilket, om än icke i och för sig så betydelsefullt, dock

var allt annat än tidsenligt, och som blef anledningen till det snart

utbristande upproret emot honom. På den föregående indragningen

af gardet till häst lät han under juldagarne — jemt ett år efter

upphäfvandet af det aristokratiska statsrådet — äfven följa indragan-

det af gardet till fot, då han likväl just nu, mer än någonsin skulle

ha behöft försäkra sig om detsamma. Struensees och drottningens

skygghet för att återvända till hufvudstaden, till det vanliga vinter-

palatset på slottet Kristiansborg, skall ha sammanhängt med deras

misstroende mot gardet. På det man åtminstone måtte vara Köpen-

hamn närmare, skedde den 30 november 1771 hofvets flyttning frän

det aflägsna Hirschholra till Fredriksberg, och här skall man ha velat

stanna "till dess gardet var alldeles urståndsatt att skada dem."

Långt ifrån att såsom privilegierad kår vara opopulär, betrakta-

des fastmera äfven den kungliga lifvakten såsom en nationens stolthet.

Då nu det högt knotande manskapet inom densamma icke ville, såsom

af Struensee beslutits, låta fördela sig på de andra regementena, icke

ville låta "degradera" sig, då de, hållande på sin gamla fana, under

våldsamt tumult tågade till slottet och på egen risk bemäktigade sig

slottsvakten, tillförde dem borgarne lifsmedel och drycker för att

ännu mera stärka dem i deras motstånd. Dessa upprorsmän vågade

oqvåda den nye kommendanten, som trädde dem till mötes för att

återställa lugnet, rned benämningen "gammal käring". Hotande
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trängde de honom tillbaka och hade snart ryckt ned honom af hästen.

Vid jultiden mer än vanligt upphetsad af bränvin och böjd för livarje-

lianda ofog, tillropado dom pöbeln sitt bifall, och äfven matroserna,

som vid andra oroliga tillfällen snarare sökt gräl med soldaterna än

de bistått dem, erbjödo sig att lijelpa dem. Ännu en gång behöfdes

det en mycket modig och mycket betänksam medlare för att nödtorf-

tigt återställa det allmänna lugnet och hindra en fruktansvärd blods-

utgjutelse. Men ännu en gång blottade också Struensee hela den inre

svagheten af sin regering, då han till och med leranade anförarne för

denna julaftonsfejd ostraffade och gaf efter för lifgardets trotsiga be-

gäran att hellre blifva formligen och fullständigt afskedadt, ja, än

mera, till dess afskedande äfven bifogade särskilda nådevedermälen af

konungen. De gamle officerarne voro utom sig. Några af dera yrkade

lorgäfves den upproriska truppens deciraering. De ansågo omöjligt att

någonsin mera föra en armé, der sådana uppträden kunde inträffa,

mot fienden. Den allmänna jäsningen var obeskriflig.

Sålunda började året 1772 under tröstlösa auspicier. Dagligen

väntades större pöbeluppror till riksföreståndarens störtande. Det be-

rättades, att adeln, ehuru sjelf ännu visande en skygg tillbakadragen-

het i sin opposition, kraftigt underblåste menige mans raseri.

Men under det att det giftiga utsädet mognade, tillvägabragte

grefve Kantzau, stående i ett lömskt bakhåll, den afgörande förberedel-

sen till förderfvet. Hans illfundighet och hämdlystnad kunde man

i sjelfva verket tilltro allt. Den sistnärada lidelsen hos honom hade

— till följd af underkännandet af det slutligen af honom af tvin-

gande personliga skäl i anspråk tagna adliga skuldprivilegiet och ännu

mera till följd af Struensees utnämning till ende kabinettsminister —
stegrats till den högsta grad. Allraminst lät han tillfället undgå sig

att agitera och upphetsa i alla riktningar äfven nedåt, för att ända från

grunden undergräfva Struensees ställning. Honom tillskrifves från väl

underrättad sida icke obetydligt upphofvet till de mest upprörande ny-

heter och paskiller, som utspriddes. Alltför litet bekräftad är berät-

telsen om det engelska sändebudet Keiths påstådda afsigt att i före-

ning med Rantzau aflägsna Struensee i godo eller ondo. Denna be-

rättelse så väl som andra uppgifter om att Keith till och med skall ha

öppnat formliga underhandlingar med Struensee, och att han, för hän-

delsen af hans frivilliga afresa till och med skall ha mer än en gång

erbjudit honom alla möjliga fördelar, ja äfven en stor penningsumma,
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förlorar sig helt och hållet i det ovissa. Efter hvad vi nu veta, måste

Rantzau rent af betecknas såsom hufvudupphofsmannen till, såsom sjä-

len i den stora sammansvärjningen mot Struensee och drottning Ka-

roline Mathilde. Med demoniskt mästerskap satte han den i verket,

han som vid tillfället af Peter IILs af Ryssland mördande haft till-

fälle att göra sina studier i konspirationens konst.

För att förstå hela denna intrig måste man framför allt känna

Rantzaus hemliga stämplingar, hvilka slutligen ledde till ett afgö-

rande. Redan före matrosoroligheterna hade en viss Beringskjold, en

ättling af den berömde verldsomseglaren Bering, sällat sig till Rant-

zau. Han var bekant med denne sedan vistelsen i Petersburg och, lika-

som han, i hög grad misstänkt för deltagande i attentatet mot Peter

III. Han hade äfvenså tvetydiga antecedentia som Rantzau och der-

för också ett lika så dåligt rykte. Förnärmad i en personlig angelä-

genhet af den hänsynslöse Struensee, hade äfven Beringskjold i oför-

sonligt groll svurit denne hämd; och derför kunde för honom ingen-

ting vara välkomnare än en nära förbindelse med Rantzau, hans själs-

frände. Reverdil fäster uppmärksamheten på, att förbindelsen började

i det ögonblick, då smädesskrifterna mot och de skymfliga ryktena

om Struensee offentligen och på ett systematiskt sätt utspriddes. Han

berättar vidare, på grund af en direkt berättelse af Bernstorff, att Rant-

zau och Beringskjold kommo öfverens om att sjelfve söka vinna denne

utmärkte statsman, som efter sitt störtande genom Rantzau och Stru-

ensee lefde i tillbakadragenhet på sitt landtgods vid Hamburg för

sina fiendtliga afsigter mot Struensee. Beringskjold uppsökte derför

Bernsdorflf och talade lifligt till honom om statens olyckor; men så

snart han nämde Rantzaus namn, på hvilkens uppdrag han infunnit

sig, afbröt Bernstorff samtalet. Ett dylikt afvisande rönte Beringskjold

äfven å Moltkes sida, då han i slutet af år 1771 försökte bearbeta

denne i samma riktning.

Lätt var det för Rantzau att uppviglande värfva mot Struensee stål-

klädde krigare sådana som generalmajor Eichstedt, en lidelsefull, äre-

lysten dansk, som visserligen ansågs för en hederlig karl men tillika

för andligt inskränkt och ytterst okunnig, eller som öfverste Köller,

en född tysk af det åfventyrligt djerfva, stortaliga slaget, som man

då ofta såg i främmande tjenst.

Men hvad som kostade möda var att draga in drottning Juliane

och arfprinsen Fredrik i en sådan förbindelse. Ty hvilken rättmätig
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grund till groll dessa båda än hade mot den namnlöst djerfve favori-

ten, så voro de dock med sin försagdhet icke danade för en komplott

]K\ lif och död. Och det syntes omöjligt, att den sedligt rena furstin-

nan skulle inlåta sig med en notoriskt så dålig karakter som Rantzau.

Men just hans dålighet gjorde det omöjliga möjligt.

Ofvertvgad om, att den planlagda sammansvärjningen endast ge-

nom den i in- och utlandet lika mycket erkända auktoriteten af ett

kungligt namn skulle få en genomgrijiande verkan, och angelägen att

personligen betäcka sig genom ett sådant namn samt i händelse af

framgång derigenom så mycket lättare uppstiga till nya hedersplatser,

ansåg Rantzau oundgängligt att Juliane och Fredrik stälde sig i spet-

sen för hans företag. Men ju mera exorbitant ställningen, ju mera

exalterade sinnena voro, desto förr trodde han sig kunna genom mått-

lösa förespeglingar öfvervinna all skygghet. Oerhörda intriger begag-

nades sålunda; likasom af en händelse spelades — efter längre under-

handlingar — en afskrift af en diktad proklamation af Struensee till

rikets protektor jemte en tronafsägelse af Kristian VII i enkedrottnin-

gens händer.

Enligt flere andra berättare, som, sins emellan oberoende, stodo

drottning Juliane Maries hof nära, hade de båda förbundsbröderna på

samma tid redan sett sig om efter inflytelserika mellanpersoner för

att inleda säkra förbindelser med denna drottning.

Beringskjold hade nämligen vändt sig till Guldberg, arfprinsen

Fredriks hofmästare, och för honom yppat, att grefve Rantzau var "med
1 partiet", äfvensom att denne redan hade sonderat några öfverstar

och dragit en af dem, Köller, på sin sida; Eichstedt hade också hastigt

följt efter. Svenska sändebudet friherre Sprengtporten skrifver derom*:

"Utarbetandet af den plan, hvarefter den skedda ändringen är vorden

verkstäld, har emellertid varit det ämne hvarvid herr grefve Rantzau

under allt detta dess uppmärksamhet och sysselsättning fästat och hvar-

till han således såsom det primitiva upphof är att anse. Som till dess

utförande och att genom så kraftiga föreställningar, som vederborde,

kunna vinna hans raaj:t konungens samtycke, han trott sig hafva af

nöden derjemte hennes maj:t enkedrottningens samt h. k. h. prins Fre-

driks appui och åtgärd, ty är med dem i sådant afseende samma plan

vorden kommunicerad och efter något betänkande å deras sida de jem-

I en originalberättelse af den 19 jan. 1772.



62

väl förmådde att derutinnan ingå och med hr grefve Rantzau agera

de concert."

Enligt de olika berättelserna hade drottning Juliane i sjelfva

verket i början byst stora betänkligheter mot att inlåta sig i någon

komplott med Rantzau. Men på det djupaste upprörd genom det sätt,

hvarpå sakernas ställning framstäldes för henne, och dessutom länge-

sedan uppf3'ld af misstankar lät nu äfven hon rycka sig med. Den

försäkran, att redan den 28 Januari var bestämd till att störta mo-

narken från tronen i förening med gärdernas upplösning och senaste

uppror och det öfverallt jäsande missnöjet samt hela det farliga lä-

get tycktes icke mera lemna henne något val. Hon ansåg sig förplig-

tad att rådda staten och det kungliga huset; hon ansåg denna pligt

trängande. I hennes slottsgemak i K<)penhamn uppgjordes i midten

af Januari under öfvervägande inflytande af hennes närmaste förtrogne,

den lärde men pietistiskt fromlande och allt fritänkeri djupt afskyende

professorn och statsrådet Guldberg, hennes sons forne lärare och nu-

mera kabinettssekreterare, den mera detaljerade planen för samman-

svärjningen och skreds omedelbart till dess utförande. Danskar och

tyskar hade förenat sig till Struensees förderf.

Att särskilda ränker behöfdes för att helt och hållet få Juliane

på sin sida och förmå henne till ett djerft beslut för att påskynda en

statskupp framgår af de uppgifter man har af Reverdil, som äfven

här hör till de bäst underrättade. Han hänvisar * på enkedrottningens

personliga motvilja för Rantzau. Såsom det medel, hvilket med afgö-

rande framgång användes till öfvervinnande af detta stora hinder, näm-
ner han den här förut omtalade dikten om konungens omedelbart före-

stående tronafsägelse och Struensees förklarande för protektor samt

drottning Mathildes för regontinna. Struensees äldre broder skulle ha

redigerat abdikationsakten, och "på det ingenting skulle fattas i be-

visningen, lät man en afskrift af denna plan, som aldrig existerat i

original, falla i händerna på en viss herr Suhm, hvilken man kände

såsom ett öfverspändt hufvud. Denna afskrift leranade han eller lät

lemna till drottning Juliane".

Den i närmaste förbindelse med Beringskjold stående Eichstedt

* Struensee et la cour de Copenhague 1760—1772. Memoires de Re-

verdil, conseiller d'état du roi Christian VII, originalet till det förut nämda,

äfven på danska utgifna verket.
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skall redan i oktober 1771 ha till onkedrottningen och arfprinsrn lå-

tit framställa en uppfordran att ställa sig i spetsen för det anti-Stru-

enseeska partiet. Denne I']ichstedt hade såsom chef för det seeländ-

ska dragonregemente, hvilket skulle intaga hästgardets plats, först ny-

ligen genom Falckenskiolds förmedling blifvit kallad till hofvet. Han
mottog välgerningar af Struensee och uppvaktade honom hitigt. Stru-

ensee ansåg honom alltför "god och enfaldig", för att han skulle ha

fruktat någonting af honom. Han uppförde sig sedermera brutalt mot

Struensee ända in i dennes sista stund på afrättsplatsen. Öfverste Köl-

ler skall ha haft en alldeles särskild, personlig grund till hat och

ovilja mot Struensee.

Det kan sålunda icke betviflas, att Juliana endast genom list

förmåddes att ansluta sig till sammansvärjningen mot Karoline Ma-

thilde och Struensee, att Rantzau var själen i densamma och Bering-

skjold hans adjutant och handtlangare, således den som i Rantzaus

namn anknöt förbindelsen mellan de missnöjda och hofvet. Att landt-

grefven Karl af Hessen betecknar Guldberg såsom den man, hvilken

"uppgjorde planen för drottningen" står blott skenbart i motsägelse

härmed. Han utarbetade mera i detalj Rantzaus plan. Sedan Re-

verdil berättat inledningen till den stora komplotten och huru Juliana

invecklats i densamma, fortfar han: "Den 15 Januari var hos drott-

ning Juliana en öfverläggning mellan konspiratörerna, der planen fast-

stäldes och hvar och en fick sin roll. De order, som konungen skulle

underteckna eller afskrifva, utarbetades i detalj af Ove Hoegh Guld-

berg. Den 16 på morgonen läste man upp denna plan bland samma
personer, och man gjorde deri några obetydliga ändringar." I denna

mening betecknas Guldberg såsom den, hvilken "förnämligast hade

gjutit kulorna."
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6.

Sammansvärjningens utbrott. — Struensees och drottningens häktande. — Det all-

männa jublet.

Det var bittida den 17 januari, en iskall vintermorgon. Det

regerande eller fastmera af Struensee regerade hofvet, som först nyli-

gen från den landtliga omgifningen återvändt till hufvudstaden, hade

ännu aftonen förut, med affekterad likgiltighet för alla hotande rörel-

ser, föranstaltat en stor bal på slottet Kristiansborg. Drottning Ma-

thilde, till utseendet lifliga^e än någonsin, hade utan aning om hvad

som skulle komina, dansat icke blott med sin favorit utan äfven med

sin svåger arfprinsen Fredrik. Balen hade fortgått ostörd ända till

slut, och slottet låg i nattens djupaste frid. Endast en liten hop af

menniskor vakade och höll sig samlad hos drottning Juliane.

Omkring kl. 5 på morgonen satte sig denna lilla hop af sam-

mansvurne, med Guldberg i spetsen och Juliane jerate arfprinsen Fre-

drik i midten, i rörelse och vandrade med tysta steg till konungens

gemak, öfverrumplade den sofvande, så att han förskräckt for upp och

trodde sig se afgrundsandar. De sökte lugna honom genom en ny

skräckbild. En konspiration hotade hans lif, sade de, och de kommo
för att rädda honom; det gälde att göra hans gemål, drottningen, och

hennes gunstlingar oskadliga.

Bäfvande af bestörtning, utan egen besinning, undertecknade

Kristian de på förhand af Guldberg uppsatta fullmakterna, hvilka de

på ett befallande sätt förelade honom. Derpå lät han frivilligt föra

sig till sin stjufmors rum i öfra våningen, och skref der efter de sam-

mansvurnes diktamen de dokument, som enligt deras afsigt måste i

denna sak egenhändigt utfärdas af honom sjelf, framför allt ordern om
hans gemåls arrestering. Hans gamla skadeglädje vaknade, under det

att han, en automat i de sammansvurnas händer, förrättade det olyck-

saliga arbetet.

Till de af Guldberg på förhand uppsatta och nu af Kristian *till

en del redan på sängen undertecknade "orderna" hörde väl förnämli-

gast Eichstedts utnämning till kommendant i Köpenhamn och befall-

ningarna till densamme att låta häkta de militärer, hvilka betrakta-

des såsom Struensees medbrottslingar, såsom den dittills varande stads-

kommendanten Gude, öfverste Falckenskjold, öfverstelöjtnant Hessel-
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berg. Reverdil berättar: "Med ett ord: man presenterade för honom
(Kristian) en lista på sjutton personer, hvilka det var angeläget att

arrestera''. Bland de derefter af Kristian i hans stjufmodfrs gmnak

skrifna d. v. s. för honom dikterade eller efter Guldbergs koncepter

af honom kopierade orderna, var den vigtigasto don, som handlade

om drottning Mathildes häktande. Den föreligger icke mera i sin

autentiska ordalydelse. Enligt en uppgift (af Suhm) lydde denna

order sälunda: "Som ni icke har velat följa goda räd, är det icke

min skuld, om jag finner mig nödsakad att föra er till Kroneborg".

Enligt en annan uppgift (af Gude) lydde den: "Madame, ni vet, huru

mycket jag har älskat er; men ert uppförande har icke motsvarat min

förväntan. Det nödgar mig att afiägsna er från mitt hof, och jag

vill, att ni reser till Kroneborg, der jag önskar er en lycklig vistelse."

Ordern var daterad den 17 Januari och undertecknad "Kristian, rex".

Kollerna voro fördelade, och på förhand hade Eichstedt och Köl-

ler för alla händelser tillräckligt försäkrat sig om slottsvakten, som

just i denna ödesdigra natt utgjordes af deras omedelbara underord-

nade. Ja, utan att afvakta framgången af konungens öfverrumpling,

hade den otålige Köller, med flere synnerligen pålitlige officerare och

en afdelning af sina grenadierer, redan vid samma tid öfverfallit Stru-

ensee i hans sängkammare.

Väckt ur djupa sömnen, begärde ministern att få se ordern om
sitt häktande. En sådan med konungens underskrift hade Köller

emellertid ännu icke i sina händer. Men han vågade det äfven

derförutan; han lemnade icke den af spejare omringade någon möjlig-

het att göra motstånd. För våldet måste den våldsamme vika — äf-

venså den trots sina farhågor och trots sin illistighet dock ända till

slutet lättsinnige Brandt, hvilken liksom Struensee bodde på slottet.

Ännu innan morgonen grydde, fördes de båda grefvarne i särskilda

hyrvagnar till citadellet, der den på deras besök icke förberedde kom-

mendanten med glädje mottog dem. Möjligt är att Köller verkstälde

Struensees häktande på grund af en skriftlig, på visst sätt i konun-

gens namn af enkedrottningen och arfprinsen utfärdad befallning. Of-

ficielt nämdes först efteråt ett motsvarande uppdrag af Kristian till

Köller.

Den förhatligaste uppgiften hade Rantzau, som äfven för öfrigt

aldrig visade sig i en eländigare dager än denna natt, förbehållit sig

sjelf — drottning Mathildes häktande. Hon visade honom, som efter

Frän Europas hof. ^
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en kort anmälan infann sig inför henne med tre officerare, hela

sin afsky. Hon begärde att genast blifva förd till sin gemål, konungen.

Men Eantzau visade henne kallblodigt den af Kristian egenhändigt

skrifna häktningsordern. Hon läste och kände igen handstilen; "det

är konungen värdigt, det är likt honom", utropade hon full af förbitt-

ring. Ännu alltid ville hon dock till honom; äfven till Struensee ville

hon. Hon skall först ha frågat efter honom och Brandt men af Rant-

zau fått det hånande svaret: "de der fåglarne sitta redan i bur!" Med

stigande sinnesrörelse skyndade hon, ännu i full negligé, från den ena

utgången till den andra; men hon fann alla dörrarne besatta med

vakt. Då grefven ironiskt spelade blyg, uppmanande henne att göra

sig färdig, emedan dagen redan med starka steg närmade sig och

hvarje längre uppskof för henne kunde hafva obehagliga följder, sprang

hon till fönstret för att öppna det och högt ropa om hjelp. "Det skulle

svårligen gagna ers majestät till någonting!" förklarade han med is-

kallt lugn. Hon hotade och åberopade, likasom förut Struensee, med
anmärkningsvärd sjelfkänsla hvad hon gjort för danska folket. Många

förändringar hade skett; men efter pligt och samvete hade hon, så vidt

möjligt, sökt främja konungens och landets väl. Hon kände sig såsom

herskarinna, och dock anade hon tillika hela tyngden af det Öde, som

nu inträdt.

Ännu en gång reste hon sig stolt och krampaktigt. Hon käm-

pade med sin natur; med möda motstod hon ett anfall af sviraning,

och tårar strömmade öfver hennes kinder. Ännu alltid, ända till slu-

tet sökte hon bibehålla sin sjelfbeherskning; först efter långvarigt

motstånd underkastade hon sig — blifven lugnare och vekare — sitt

oundvikliga öde. Ännu yttrade hon en enda önskan: såsom moder

ville hon taga med sig sina barn.

Man lemnade henne den några månader gamla lilla dottern. Med
denna, barnpiga och en af sina hofdamer, till hvilka en major vid

dragonerna anslöt sig, besteg hon vagnen, hvilken i morgongryningen,

under stark militärbevakning, bortförde henne till Hamlets gamla

kastell, det i sagan frejdade Kroneborg vid Helsingör. "Adieu, ma-

dame!" skall Ranlzau med triumferande min ha tillropat henne så-

som afsked.

Såsom ministerns föregifna medbrottslingar stodo äfven några

andra män på den af konungen undertecknade proskriptionslistan. Bo-

ende på flere olika håll inom staden, blefvo äfven dessa, enligt den
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häradlystne grefvons anordningar, så vidt man kunde få reda på dem,

ännu bittida samma morgon uppväckta från sin sömn ocli, eskorterade

af soldater, kastade i fängelse -- det var formligen ett tillfångatagande

i massa.

Om drottningens]]häktande tins en utförlig berättelse af Beck, en

af de tre officerare, hvilka Kantzau vid i fråga varande tillfälle hade

i sitt följe. Visserligen var enligt andra uppgifter scenen vida mera

drastisk, och det kan sättas i fråga om icke Beck mildrat ett och an-

nat drag deruti till Kantzaus fördel. Enligt Beringskjold uppförde sig

Eantzau gement mot drottningen. Men icke mindre gement och oför-

skämdt skall äfven Beck ha betett sig. Säkert är, att Rantzau efter gjord

gerning nmntligen utlät sig om sitt personliga uppträdande mot drott-

ningen på ett sätt som man icke gerna skulle kunna tänka sig mera elakt.

I anklagelseskriften mot Mathilde heter det, att hon i den första sin-

nesrörelsen "sprang i blotta lintyget utför löntrappan ned i Struen-

sees rum för att söka grefven (Struensee)". Denna uppgift, ehuru i

sig icke osannolik, bestyrkes dock icke tillräckligt genom förhören och

genom vitnesmälets beskaffenhet. Mathilde, som i sin vrede, såsom

Reverdil säger, i första ögonblicket glömde blygseln, erinrade natur-

ligtvis icke sjelf om de närmare omständigheterna vid sitt häktande. Till

sin broder, konung Georg III, skref hon endast helt kort från sitt

fängelse Kroneborg den 3 April: "Jag gör icke någon berättelse för

dig om det oförskämda sätt, hvarpå man arresterade mig; jag åtnöjer

mig att säga dig, att grefve Kantzau förbehöll sig detta nöje; han var

åtföljd af tre officerare, som hade vakten på slottet."

Fullkomligt ogrundad är berättelsen om att Rantzau, rörd genom
en beveklig uppmaning af svenska sändebudet, friherre Sprengtporten,

kort efter nyåret 1772 uppsökt Struensee och öppet varnat honom för

de farliga följderna af hans handlingar. Sprengtportens rapporter till

svenska regeringen låta icke förena sig härmed. Ännu den 14 Janu-

ari talade Rantzau till Falckenskiold förtroligt om komplotter, hvilka

vore i görningen mot Struensee, och om nödvändigheten att strax in-

leda en undersökning derom. Falckenskiold svarade, att Rantzau borde

direkt vända sig till Struensee härom. Rantzau aflägsnade sig med
.orden: "han vill icke höra mig."* Enligt Reverdil gick Rantzau till

och med ännu sista aftonen före katastrofen två gånger efter hvaran-

*) Falckenskiold, Memoires. Paris 1826.
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dra till Stmensees egen broder justitierådet, och lemnade till denne,

då han ingendera gången träffat honom hemma, en biljett med den

förklaring, att han före midnatten nödvändigt måste träffa Struensee,

ministern. Denna biljett hade emellertid först kl. 3 på morgonen,

således för sent, kommit adressaten till hända.

Men man skulle misstaga sig, om man i dessa steg å Eantzaus

sida ville se yttringar af en återstod af vänskap för och medlidande med
Struensee. Reverdil synes gifva den bästa förklaringen häröfver i dessa

ord: "Emellertid hade Eantzau, betänkande företagets farlighet och

den ringa fördel, som han kunde hoppas af framgången, beslutit att

draga sig ur affären genom ett dubbelt förräderi." Denna Eantzaus

afsigt att slutligen ändå draga sig ur den af honom sjelf skapade

"affären", framträdde på det mest eklatanta sätt, då de sammansvurne,

hvilka på utsatt timme samlades på slottet, förgäfves väntade på honom

och med formligt våld måste låta hemta honom från hans bostad i

det närbelägna "palatset". Då fann han visserligen icke mera några

förevändningar och undanflykter, och det lyckade öfverfallet på konun-

gen uppmuntrade honom sedan äfven till det personliga och våldsamma

förfarandet mot drottningen. Eantzau var, anmärker en nyare dansk

"författare, "feg och falsk nog att tveka, om han skulle förråda Stru-

ensee eller dennes motståndare."*

Med Eantzau triumferade Köpenhamn, då det på morgonen fick

kännedom om denna palatsrevolution utan like. På slottsplatsen sam-

lade sig den nyfikna, jublande mängden; och hurraropen ville aldrig

taga slut, då konungen, åtföljd af arfprinsen Fredrik, viftande med en

näsduk visade tig på slottets altan. Sedermera lät man honom i sin

galavagn, som sedan hans förmälning icke begagnats, promenera ge-

nom folkvimlet, likasom om en lysande seger firats — och dock var

det endast hans egen vanära, som man genom denna promenad bragte

till åskådning. Konungen satt i vagnen, säges det, "blek som ett lik

och med den häftigaste själsångest målad i sitt ansigte." Pöbelexcesser

begingos i synnerhet mot de offentliga nästena i Köpenhamn. In-

gen kunde tvifla på, att matroserna, hvilka i dessa excesser spelade

den verksammaste rollen, artificieli hetsats till tumultet, och äfven här

ansågs Eantzau för anstiftaren.

På aftonen var hela staden illuminerad. På Kroneborg kunde den

* C. Molbeck, Nyt Hist. Tidskr. V, s. 303.
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t^^in^na drottningen se denna yttring af. folkets glädje; hon blef deraf

djujtt uppskakad, Pöbeln slog in de fönster, som icke voro illumi-

nerade.

Ständigt nya upphetsningar och förbannelser mot den störtade

ministern genljödo under de närmast följande dagarne frän pre-

dikstolarne och inom tidningspressen. På föranstaltande af enkedrott-

ning Julianes rådgifvare, bvilka snart egenmäktigt bildade en ny re-

gering, Hrades kyrkliga tacksägelsefester i hela riket. De fanatiska

predikanterna prisade det gudomliga undret af Danmarks räddning;

de talade om den ertappade konungamördaren, och de nämde icke

mera drottning Mathilde i de oftentliga bönerna. Namnlösa publici-r

ster så väl som publicister med berömdaste namn, Danmarks för-

nämste lärde täflade med dem, i populära tal och skrifter, i att så ha-

stigt som möjligt gifva uttryck åt sina excentriska känslor. "Härliga

natt!" utropade iiistorikern Suhm — "kommande Homerer och Virgilier

skola besjunga dig."

Bland de flygskrifter och andra alster af dagpressen, h vilka ut-

talade sig mot den störtade ministern och för palatsrevolutionen, är

att märka Suhms adress Til Jcongoi, densammes Til mine landsmcend

o<j mcdhorfiare, de daushcy norslic og liolstcnere samt Langenbecks

och Tyge Rothes smädeskrifter öfver Struensee.

Alla dessa exaltationer voro dock ringa i jemförelse med det

förolämpande språk och de lösa påståenden, de lömska smädelser, till

hvilka derefter anklagelsen mot Struensee såsom en, likasom från Tysk-

lands marknader, förlupen spetsbof och emot Brandt såsom hans tjuf-

gömraare höjde eller rättare sagdt sänkte sig.

7.

Rättegången mot Struensee. Hans skymfliga död.

Den rättegångsprocedur, som nu inleddes och hvars blodiga otter

de båda olyckliga blefvo, var vedervärdig, full af nationell och per-

sonlig lidelse. Man har påstått, att medlemmarne af den utomordent-

liga domstol, som under namn af inqvisitionskommission snart till-

sattes öfver Struensee, Brandt och de öfriga häktade männen, i all-

mänhet haft det bästa rykte för insigt och rättvisa. Åtminstone hörde
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Kantzau, om han än i tysthet fortfarande sökte göra sitt demoniska

inflytande gällande, icke omedelbart till denna kommission; men hvad

rätt hade väl den andre hufvudmannen för de sammansvm'ne, den till

domareembetet fullkomligt inkompetente statsrådet (ruldberg att in-

taga en plats i densamma? Och det kan ej förnekas/ att han hade

ett par ännu misstänktare kolleger, sådana, som af personliga skäl

måste räknas till Struensees eller hans olyckskamraters häftigaste mot-

ståndare. En opartisk domstol var denna utomordentliga kommission

ingalunda. Likaså litet som af Guldberg kunde man af sådana med-

lemmar som konferensrådet Brsem, den genom sitt häftiga lynne be-

ryktade författaren till de ofvan nämda hotelsebrefven, och Brsems

kollega Luxdorph, vänta en oväldig rättsskipning. Domstolens ovan-

liga och godtyckliga sammansättning är tillräckligt ådagalagd af en

samtida opartisk författare*.

De abnorma förhållanden, i hvilkatman befann sig i ett oinskränkt

monarkiskt rike med en konung, som var oduglig att regera och lik-

väl icke kunde afsättas, ja enligt författningen icke en gång ställas

under förmyndare, revolutionen och sjeltbevarelsedriften hos den rege-

ring, hvilken i de närmast följande dagarne konstituerade sig, tycktes

just i denna regerings ögon göra Struensees fullkomliga tillintetgörelse

till en trängande politisk pligt. Och man kan derför med skäl säga,

att han alltsedan ögonblicket af sitt häktande var dömd.

Ännu i femton pinsamma veckor fingo Struensee oah Brandt för-,

smäkta i citadellets fängelseluft, slutna i kedjor såsom simpla förbry-

tare — i fem veckor, innan den nämda kommissionen öfverhufvud

ännu började förhöret med dem. Under dessa första fem veckor

genomletades deras papper och forskades rastlöst i alla riktningar

i hopp om vigtiga upptäckter. Men man fann icke hvad man framför

allt sökte, man fann intet spår till en högförrädisk komplott; denna

var en ren chimär. Stoft' nog till ett fällande utslag trodde man sig

dock äfven derförutan hafva.

Det otvifvelaktiga inkräktandet af kunglig maktfullkomlighet

å Struensees sida, kronprinsens skenbart så hårda behandling, Kristian

VII:s på sätt och vis mellan Struensee och Brandt aftalade tuktande,

och framför allt det intima förhållandet till drottningen, angående

hvilket man visserligen under tiden hade samlat talrika, till en del

* Beverdil.
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mycket elaka, men till en stor dol äfven oemotsägliga vitnesutsa-

gor — detta var punkter, som under för handen varande egendomliga

förhållanden lätt kunde tydas såsom majestätsbrott af svåraste art,"

Sedermera fick efter verkstäld undersökning advokattiskalen Wiwet i

uppdrag att redigera de båda anklagelseakter, hvilka rekapitulerade

och lade för domrarnes ögon resultatet af undersökningen. Om dessa an-

klagelseskrifter yttrar Keverdil: "Jag^tror icke att man kan läsa nå-

gonting plattare, oskickligare och mera osmakligt. Wiwets språk är

obeskritligt gement och lågt. På det ställe, der det är fråga om kron-

prinsens uppfostran yttras här om Struensees personlighet: "Grefve

Struensee, som sjelf icke är uppfostrad pä detta sätt, har ju en så tjock

buk som om han vore en Vitellius" ra. m.

Vitnesförhören begynte i början af Februari och togo i anspråk

mer än Qorton dagar. Tjugo till trettio vitnen blefvo under denna

tid af inqvisitionskommissionens medlemmar, sedan de förestälts för de-

samma och aflagt ed, noggrant examinerade angående Struensees för-

hållande till drottningen. I första rummet gälda det naturligtvis att

inhemta nåmare underrättelser af dem, hvilka hade utgjort drottning

Karoline Mathildes och hennes favorits ständiga omgifning och företrä-

* I de förut omtalade, hr Christian Hamtner tillhöriga samlingarna före-

kommer en plansch öfver Kai-oline Mathilde och Struensee gemensamt. Drott-

Tiingcn omfamnar S., hvilken synes i begrepp att di-aga sina färde.

Inunder står att läsa:

Nu vender lykken sig,

Grev Struensee, for dig!

samt följande verser:

Jeg agtet mindre om al vei-dens Ij-st og glimmer,

End den fornöielse at elske fruentimmer.

Min lykke, tänkte jeg at fa ved dette kjön,

Og så den blomstrede, fornöjelig og skjön.

Vil man mig skildre ret, da bör al verden vide,

Et fruentimmer jeg skal have ved min side.

Derved udtrykker man min rette caracteer,

Som af en kunstners hand den er udtrykket her.

Skiönt min opförsel så i kongens hus har väret,

At jeg har hverken Gud ej heller dyden aret,

Og altså värdig er at fängsles og at dö:

Vil fruentimmers roes dog blomster på mig strö.
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desvis voro i stånd att iakttaga deras förhållande, äfvensom af de många

underordnade tjenstemän och domestiker vid hofvet, i hvilkas närvaro

dessa båda i sin oförsigtighet allraminst hade lagt band på sig. Fram-

för allt blefvo drottningens förra kammarfruar och kammarjungfrur

hvar för sig på det noggrannaste förhörda, som t. ex. fruarna Blecking-

berg och Schiötte — dessa voro f. d. jungfrurna Bruun och Horn —
och ytterligare några kammarjungfrur, samt ock den lilla prinsessans

sköterska, hvilken jemte en kammarjungfru stannade i drottningens

sällskap på Kroneborg. Afvenså förhördes konungens kamraartjenare

och lakejer. Naturligtvis togos äfven Struensees egna tjenare i för-

hör. Af hofdamerna fick den förut omtalade fröken von Eyben upp-

sätta ett särskildt skriftligt vitnesmål. Den på morgonen den 17 Ja-

nuari häktade lifmedikus Berger och, i sjelfva fängelset på citadellet,

grefve Brandt blefvo, ehuru "såsom inqvisiter utan ed" skarpt exami-

nerade såsom vitnen.

Jemte alla andra missgerningar, som lades Struensee till last,

var det sålunda närmast och mest fråga om konstaterandet af det ho-

nom tillvitade äktenskapsbrottet, och det minsta som kan sägas är,

att man nu från alla håll fick bekräftelse på drottningens och Stru-

ensees gränslösa oförsigtighet, på hans ständiga inspringande hos drott-

ningen utan anmälan, hans långvariga stannande hos henne, hans

åks^nde och ridande med henne, gifvandet och mottagandet af presenter

dem emellan m. m. Struensees härvid ådagalagda sorglöshet lade i mun-

nen på hans åklagare, generalfiskalen T\^iwet de endast alltför mycket

berättigade orden, att "han hade burit sig åt, som om han velat, att

hans handlingssätt skulle blifva bekant för hela verlden." Då drott-

ningen blifvit allt intimare med honom, hade ännu hennes kammar-

jungfrur fritt tillträde till liennes sängkammare. Utan att klappa

på fingo de på morgonen och på dagen öppna den icke igenreglade

dörren, och då funno de ofta Struensee sitta tätt bredvid drottningen

på kanapéen eller till och med på sängen hos henne. När han, lika

mycket hvilken tid på dagen, besökte henne, måste de omkring henne

sysselsatta tjenarne — något som i synnerhet flere gånger hände hår-

frisören — afbryta sin verksamhet och icke sällan vänta utanför i flere

timmar, till dess han var borta. Men efter de olika vitnesberättel-

serna, besökte han drottningen, åtminstone under den första tiden af

"deras förhållande till hvarandra, d. v. s. innan det gängse ryktet

derom meddelats henne af jungCru Bruun och hon af denna varnats
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med forkarlek nattetid och detta i synnerhet efter de maskerader, som

ofta höllos; ända till efter kl. if plägade han då, såsom det heter,

stanna allena hos henne. Sedan lian åter atlägsnat sig på löntrappan,

hvilken ledde från hennes sängkammare till eremitaget * — hvarvid han

visserligen, till följd af det stränga förbudet mot att uppehålla sig

der, icke omedelbart kunde ses af tjenarne, ringde Mathilde i synbarli-

gen upprördt själstillstånd ännu ofta raidt på natten efter fruntim-

raerna i sin omgifning. Likasom på slottet Kristiansborg mottog hon

åfven på Fredriksberg dessa Struensees nattliga besök; men här hade

hon också en gång visat sig mycket sent i Struensees rum.

I hög grad anstötligt måste redan i och för sig valet af drott-

ningens och Struensees rum synas; ty med i ögonen fallande konse-

qvens lågo dessa i alla de slott, hvilka man besökte, på Gottorp och

Hirschholm så väl som på Kristiansborg och Predriksberg, i närma-

ste närhet till hvarandra och voro förenade genom löndörrar och lön-

trappor. Bland andra, mycket misstänkta momenter förekom, att hö-

sten 1771 drottningens sängkammare på slottet Kristiansborg flyttades

på sådant sätt, att den tycktes blifva ännu lättare tillgänglig för Stru-

ensee än förut. Sin gemål sökte Mathilde hålla pä afstånd. Hon plä-

gade regla för den dörr, som ledde till hans gemak, hvarför hon vis-

serligen sedermera anförde bestämda skäl, hufvudsakligen sin farhåga

för ett ovåntadt besök af den lille negern eller af konungens hundar.

Under processen öfvertygade sig inqvisitionskommissionen, genom ome-

delbar besigtning af lokaliteterna på detta slott, om det närmare sak-

förhållandet och fann, att det var helt och hållet öfverensstäramande

med vitnesberättelserna. Allraminst kan bestridas, hvad den alltige-

nom sannfärdige Reverdil på grund af egen iakttagelse berättar om
rummens läge på slottet Fredriksberg. "Hvad han der såg, bevisade,"

sade han, "huru långt denna glömska af konvenansen gick." "Det var

omöjligt," säger han vidare, "att Struensees hemliga besök hos drott-

ningen och de, hvilka hon stundom gjorde hos honom, icke skulle

märkas af tjenarne. De måste blifva hennes spioner eller hennes för-

trogne. Som drottningen icke hade förutsett detta alternativ, anstälde

hennes fruntimmer en lång tid sina iakttagelser och försäkrade sig

om sanningen genom tusen medel."

Då Mathildes fruntimmer bland mycket annat märkte, att den

* "Eremitage-gemakket" var ett rum i det äldre Kristiansborgs slott.
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dörr, som ledde från hennes sängkammare till den förut omtalade

löngången till eremitaget, "stundom öppnades nattetid", så ville de

skaffa sig visshet derom och tryckte efter rådplägning och aftal sins

emellan och med några konungens invigde tjenare vax i nyckelhålet

så väl som i öppningen på dörrnyckeln, som låg på drottningens toi-

lettbord. De stoppade äfven papper mellan dörrfogningarna. Andra

morgonen ville de nu regelbundet ha funnit, att vaxet fallit bort sä

väl ur nyckelhålet som äfven ur öppningen på nyckeln, och att pap-

peret ur dörrfogningarna kommit på golfvet. Nu blef för dem intet

tvifvel mera öfrigt om att drottningen hade öppnat dörren inifrån för

att mottaga Struensees nattliga besök. Men för att ännu mera för-

vissa sig derom, läto de kammarpigan på aftonen strö puder öfver

golfvet i den mörka gången — och samtliga vitnena sågo derefter

på morgonen i pudret spår af stora karlfötter ända till drottningens

sängkammardörr och från dörren ända till sängen.

Tjenarinnornas ovärdiga beteende, hvilka på detta sätt missbru-

kade sin omisstänksamma herskarinnas, drottningens, förtroende har

redan af samtida med rätta blifvit på det afgjordaste bränmärkt. Men
huru förhatligt deras handlingssätt än framstår, så kan man dock icke

derför förklara deras berättelser för osanning. Allt detta skedde dock

i alla fall blott till följd af erbjudna tillfällen, sedan tjenarnes miss-

tankar och nyfikenhet satts på allt för svåra prof. Icke heller bör

man glömma, att långt före januarikatastofen två af de förnämsta

vitnena hade mod att begagna sina upptäckter eller farhågor till att

öppet tala om saken med drottningen sjelf. Hade de spionerat, så

handlade de dock icke efter köpta spioners sätt. I fråga varande

båda tjenarinnor måste sedermera sjelfva erfara, att deras frimodiga

uppförande ådragit dem drottningens onåd. Man kan likväl icke säga,

att de såsom vitnen läto henne umgälla detta. Såsom sådana förkla-

rade de visserligen, att Mathilde alltifrån denna stund blott hade ta-

lat till dem i en herskarinnas ton; men de ihågkommo tillika uttryck-

ligen hennes ursprungliga vänlighet, hennes godhet och nedlåtenhet

såsom ett af hennes vackra karaktersdrag. Öfverhufvud läto tjenarin-

norna städse all rättvisa vederfaras drottningens älskvärda, hjertliga

och naiva väsen, äfven då de genom sitt vitnesmål anklagade henne.

De enskilda vitnesutsagorna voro af mångfaldig 'art, allt efter

de olika personliga iakttagelserna och känslorna. Inqvisitionskommis-

sionen, som tycktes mycket benägen att taga fasta på hvarje nytt
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misstänkt moment och att begagna äfven de mest indecenta uppgifter

af ett vitne till motsvarande och om möjli<,ft ännu mera indecenta

frågor, fick tiere giinger äfven af sädana, som gätt värst åt drottnin-

gen, på dylika längre gående frågor till svar ett oförtäckt: "vi veta det

ickfl" om icke rent af ftt tillbakasättande. Trots dessa förhatliga mått

och steg, till hvilka nytikenheten — efter deras egen bekännelse — iiade

ledt en del af tjenarne, måste man säga, att de, likasom i allmänhet

hufvudvitnena, i sitt förhör göra intrycket af sanningskärlek, att de

icke ville säga mera än hvad de verkligen hade observerat och enligt

sin ed ansågo sig kunna svara för. Om en omfattande, tendentiös

sammansvärjning mot drottningen af hofpersonalen kan icke vara fråga,

Dertill funnos alltför olikartade elementer inom sjelfva denna

personal. Gemensam för alla är dock den af mångfaldiga iakttagelser

dagligen stärkta öfvertygelsen, att det i fråga varande förhållandet verk-

ligen var ett inför lagen otiUåtet. De talrika utsagorna, hvilka här

icke kunna utförligare återgifvas, tala för Mathildes skuld; men de

bidraga också till att skulden framstår såsom förklarlig, i synnerhet

der de stödja sig på Mathildes egna, muntliga bekännelser. Öfverallt

visade sig — hvilket är hufvudsaken — hennes varma kärleksbehöfvande

hjerta, hvilket i hennes qvinliga omgifning hade blifvit så mycket

meddelsammare, ju olyckligare och ensammare det på tronens höjd

kände sig.

Huru äkta, huru alltigenom motsvarande drottningens karakter

låter icke den utsaga, enligt hvilken hon prisade sina kammarjung-

frurs lycka att kunna gifta sig "med hvem de ville", och enligt hvil-

ken hon förklarade, att hon, om hon en gång blefve enka, skulle gifta

sig med en privatperson som hon älskade, om hon också derför måste

lemna land och rike! Huru psykologiskt sant är det icke, när hon

sade till ett af dessa vitnen, för att lugna sitt samvete, att hon alls

icke bekymrade sig om hvad menniskorna sade; det var alls icke nå-

gonting orätt att en hustru blef sin man otrogen, om denne var gam-
mal eller blifvit henne påtvingad. Huru betecknande är det icke vi-

dare, när hon frågade sina jungfrur, om de hade kärlek eller "senti-

ment" för någon; ty om man hade det, måste man följa en sådan

person till och med till galgen och hjulet, ja ända in i helvetet! Och

då de å sin sida frågade henne, hvad som skulle ske, om en sådan

person vore trolös, gaf hon det märkvärdiga svaret, att hon, bedragen

af den älskade, antingen skulle blifva vansinnig eller beröfva sig sjelf
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lifvet. Ett par strumpeband, som hon fått af Struensee, såsom denne

sedermera inför domstolen erkände, och som hon alltid bar, hade hon

för sina kammarjungfrur betecknat såsom "sentimentsstrumpeband".

Karakteristiskt är också det sätt, hvarpå bon i sin förlägenhet försökte

förklara sig, dä hon en gång i sitt kabinett öfverraskades af tvänne

qvinliga vitnen, under det att Struensee satt hos henne på kanapéen.

Hon sprang emot dem, visade dem tillbaka och sade sedermera till

dem, att konungen (!) hade blifvit så rädd, då de kommit i dörren,

att han velat springa ur rummet, och detta hade varit orsaken, hvar-

för hon kommit emot dem. A andra sidan är det kännetecknande

för Mathildes uppsluppenhet vid vissa tillfällen, att hon, hvilken var

lika lycklig såsom moder, som hon var olycklig såsom maka och furst-

inna, en gång, med sin lilla dotter på armen, uppsökte Struensee

med de likaledes inför domstolen bevitnade orden: "Nu vilja vi gå
till pappa!" Vid tiden för sitt sista hafvandeskap hade hon dock in-

för sina kammarfruar på slottet Hirscbholm uttalat stora farhågor för

att konungen i föreliggande fall icke skulle vilja erkänna sitt fader-

skap. Detta antagande, för hvilket, enligt vederbörande vitnesberät-

telser, vissa yttranden af den annars så indolente konungen låge till

grund, framträdde kort efter drottningens häktande åter i den be-

stämdaste form inför offentligheten eller åtminstone inom de högre

kretsarne, såsom det uppgifves till och med vid engelska hofvet. Det

heter nämligen: "En kurir från Danmark bragte den underrättelse

till konungen, att hans syster, drottningen af Danmark, plötsligen blif-

vit skickad såsom fånge till Kroneborgs slott med sitt yngsta barn,

hvilket konungen af Danmark icke erkände."

Men under det att från alla sidor drottningens personliga älsk-

lighet och hjertegodhet bekräftas, framställa deremot vitnesförhören,

Struensee i en vida ogynsaramare dager. Hans djerfva uppförande mot
drottningen och på annat sätt mot konungen motsvarades af hans

högdragna ton mot dessa vitnen, tjenarne och tjenarinnorna. Den
store filantropen, som ville lyckliggöra nationen, var så hård och be-

fallande, att konungens och hans egna tjenare darrade för honom. De
sistnämde hotade han vid den minsta förseelse, att han skulle låta

kasta dem i Blå tornet — slottsfängelset i Köpenhamn. Då han för-

klarade för dem, att de icke voro vane att betjena stora herrar, vi-

sade han sig blott som en äkta parveny. Och under det att han oge-

neradt frukosterade hos drottningen, klandrade han i hennes närvaro



77

kanimaifruarne, derför att de hade kokat kaftet dåligt o. s. v. Drott-

ningen teg dervid; han kände sig såsom herre och hiishonde. Visser-

ligen kan man endast med mycken inskränkning bygga sitt omdöme

på utsagorna af de särskilda vitnena och i synnerhet af dem, livilka

personligen varit i delo med Struensee; dock skulle det vara hyperkri-

tik att alldeles förneka dylika från många sidor intygade drag.

Mot den forna karamarfröken von Eybens vitnesmål borde man
kanske hysa mera misstro än emot de lägre stående vitnenas, emedan

denna "i kärleksatlärer icke alltför nogräknade" dam på grund af sitt

tidigare förhållande till Struensee ansågs vara svartsjuk på denne och

kände sig tillbakasatt af honom, samt tillika fallit i onåd hos drott-

ningen och af henne blifvit afskedad. Likväl kan äfven detta vitne

icke helt och hållet jäfvas. Hennes från Liibeck insända skriftliga ut-

sagor innehålla, med åberopande af omedelbar personlig iakttagelse,

förnämligast upplysningar om de första mötena och det småningom

skeende närmandet mellan Struensee och drottning Mathilde, hvilka

noga passa in i ramen at öfriga förhanden varande trovärdiga berät-

telser. Tillika har fröken von Eyben på ett kompletterande sätt be-

kräftat de förnämsta muntliga utsagorna af jungfrurna Bruun och Horn,

i alla händelser utan att hon närmare kände dessa utsagor, och utan

att något föregående aftal kunde förefinnas mellan henne och dessa

tjenarinnor.

Det samma gäller om grefve Brandt såsom vitne. Så opålitlig

hans karakter än var — de sjellständiga uppgifter, hvilka han, sjelf

förhörd såsom fänge, lemnade om Struensees och drottningens förhål-

lande, i synnerhet om deras i ögonen fallande förtrolighet under den

holsteinska resan, så väl som om Struensees direkta förtroliga medde-

landen till honom sjelf, upprepa och bekräfta, med tillägg af flere

beaktansvärda punkter, hvad vi från andra håll veta. Struensee medgaf,

om också endast i allmänhet, i sitt sista hufvudförhör, att han hade

talat med honom om detta förhållande. I hans förda korrespondens

med Brandt heter det ordagrant: "ni är den ende, som eger mina hem-

ligheter, och för hvilken jag förklarar mig i alla ämnen utan förbe-

håll". Att Brandt motsvarade sin väns förtroende, kan man visserli-

gen icke säga. Inför domstolen yttrade han sig, till åklagaren Wi-

wets stora belåtenhet, särdeles hårdt om Struensees moraliska antece-

dentia. Och redan långt förut hade han på sitt indiskreta sätt förrådt

särskilda detaljer, angående i fråga varande förhållande, till enskilda

Frnn Europas hof. .
O
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personer t. ex. Reverdil, Äfven Eeverdil betraktade lionom såsom

Struensees ende förtrogne "i hvad som rörde hans förbindelse med

drottningen." Då Eeverdil i sina memoarer lemnar en utförligare

berättelse om början till denna "förbindelse", bemöter han den förun-

dran, som hans detaljer här äro egnade att uppväcka med denna för-

säkran: "jag framställer ingenting, hvarom jag i(;ke har fullkomlig

visshet. De förtroenden, hvilka hufvudpersonerna hade gifvit grefve

Brandt, och som han meddelat mig, ha försett mig med de flesta

fakta." I en motiverande anmärkning öfver Brandts karakter, hans

påflugna nyfikenhet och sjelfsvåldiga frågvishet rörande kärleksaffärer,

uttalar han den öfvertygelsen, att denne, i det han visade sig vara

fullkomligt underrättad om allt, till och med tvungit drottningen att

tala derom lika så tydligt med honom som hans vän. "Jag har hört af

honom," säger Eeverdil," så egendomliga och på samma gång med allt

det öfriga så väl öfverensstämmande detaljer, att jag icke kunnat tvifla

h varken pä deras sanning eller deras ursprung".

Dessutom framhåller Wiwet, att Brandts utsaga inför domstolen,

ytterligare förstärkes genom professor Berger, hvilken af Struensee blif-

vit utsedd till hans egen efterträdare såsom kunglig lifmedikus, och som

var en ärlig man och utan tvifvel äfven ett tillförlitligt vitne. Lika-

som Berger redan flere gånger förut vid flere tillfällen yttrat, förkla-

rade han äfven i sitt vitnesförhör, "att Struensees umgänge med drott-

ningen så väl som hans logement varit högst misstänkt." Ja, han be-

gagnade ännu starkare uttryck. Likasom Bergers anklagelseskrift mot

Mathilde refererande sammanställer det vigtigaste materialet i fråga

om Struensees förhållande till drottningen, så gör Wiwets anklagelse-

skrift mot honom sjelf detsamma med afseende på alla de öfriga punk-

terna.

Större intresse, ha naturligtvis de förhör, hvilka anstäldes med
Struensee sjelf. Efter afslutandet af vitnesmålen företogos dessa för-

hör den 20 och 21 februari för- och eftermiddagen så väl som den

25 på citadellet i kommendantens hus af inqvisitionskommissionen och

på tyska språket. Då han den 20 februari för första gången instäldes

för denna kommission och kedjorna för första gången togos af honom,

öfverfölls den redan resignerade mannen, som bemödade sig att äfven

nu i detta yttersta elände, i denna dödsångest visa fasthet, af en verklig

bäfvan. De båda sessionerna den 20 bragte i dagen icke mindre än 218

frågor och äfvenså många svar. Sedan först Struensees anställande
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såsom konungens lifmedikiis och föreläsare konstaterats, gingo friigorna

strax närmare in på hans umgfmge mod drottningen. Han förnekade

i början allt, och hans skenbart återvunna lugn måste väcka doinrarnes

förvåning. Så litet han än för öfrigt var i stånd att, genom sin sken-

bara fasthet samt genom sina undantlykter och försök att rättfärdiga sig,

häfva de många mot honom framstälda misstänkta momenten, så af-

lopp dock förhöret den 2U utan resultat.

Mycket vigtigare var förhöret den 21, ty det ledde till Struen-

sees första bekännelser. Man skall vid detta förhör ha hotat Struen-

see med tortyr (dock kan detta ej anses såsom fullt bevisadt).

Om i denna punkt frånvaron af hvarje antydning i protokollet

icke nödvändigt behölver innebära en lucka i detsamma, emedan upp-

giften kan vara ogrundad, så visar deremot protokollet en mycket kän-

bar lucka i den punkt, som rör den i ögonen fallande förändringen i

Struensees uppförande, öfvergången från ståndaktigt nekande till en

under tårar gjord bekännelse. Möjligt är att i ett hemligt biprotokoll

de närmare omständigheterna finnas upptecknade; i hufvudprotokollet

beter det med mer än lakonisk korthet, att de hithörande frågorna blif-

vit besvarade; men dock äro de förbigångna*. Dessa frågor berörde tyd-

ligen den för domrarne så väl som för de nye makthafvarne i Danmark
ömtåligaste punkten, drottning Mathildes häktande, hvarom de nu

meddelade Struensee underrättelse för att kunna iakttaga det in-

tryck denna underrättelse skulle göra på honom. Man hade icke

* Hvad vi yttrat i inledningen sid. 2, att tiden visat sig vara inne för

redningen af förhållandet med Struensee, har sedan det arket trycktes er-

llit ännu en bekräftelse, i det nämligen, med danske konungens bemyndi-

_ nde, originalhandlingarne i Struenseeska processen, befintliga i danska Ge-

hoimearkivet, blitVit i dessa dagar öppnade. Då en notis i tidningarne med-
delat att dessa papper blifvit öfverlemnade åt professor Holm, har man dock
— ».'uligt hvad professor H. benäget underrättat oss — icke under den allra

närmaste tiden att vänta hans historis^ka behandling af aktstyckena, emedan

andra sj-sselsättningar ännu hindra honom från befattning dermed. I hufvud-

»ak torde emellertid svårligen, på grund af dessa dokument, någon förändrad

uppfattning komma att göra sig gällande rörande förhållandet mellan Stru-

ensee och drottningen. Afven om en eller annan detalj kommer att i den

vetenskapliga framställningen modifieras, skall säkerligen öfvertygelsen om
drottningens intima förbindelse med Struensee ytterligare stadiästas, sådan

den redan blifvit faststäld uti åtskilliga inlägg i den af professor Holm ut-

gifna Historisk Tidskrifts årgångar.
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heller missräknat sig i detta hänseende. Om Struensee ännu hyste

något hopp, så var detta otvifvelaktigt bygdt på drottningens djupare,

obetingade, orubbliga förtroende och på hennes lagliga oantastlighet.

Då man yppade för honom, att hans beskyddarinna likaledes var

häktad, förlorade han med ens den sista återstoden af fasthet. Han

vacklade, brast i tårar och beklagade det missöde, han hade, att välta

skam och olycka öfver personer, som för honom voro de käraste i lifvet.

Han kände hela sin svaghet; han var helt förvirrad och bad att blifva

återförd till fängelset. Men hans domare, långt i fråga att låta

detta segerbådande ögonblick gå sig ur händerna, satte nu först rik-

tigt åt honom. Hans kraft var nu bruten; han förrådde drottningen

och uttalade dermed sin egen dödsdom. Hans första bekännelse följde

på frågan, om förtroligheten mellan drottningen och honom hade gått

så långt, som den kan gå mellan tvänne personer af olika kön. "Ef-

ter långvarig tvekan och sinnesrörelse svarade han, att han måste

bekänna, att han genom sitt uppförande komprometterat drottningens

rykte, att alla omständigheter voro i så hög grad graverande för ho-

nom, att, om han också icke underhållit någon förbindelse af den in-

timaste art med henne, dock skenet skulle fördöma honom. Ännu

sökte han för ett ögonblick genom dessa obestämda uttryck skilja ske-

net från verkligheten. Men omedelbart derefter tillstod han vidare, att

tillfället och den naturliga svagheten hos fruntimmer — enligt en' an-

nan version "den naturliga svagheten för fruntimmer" — voro svåra

att motstå. Han bad kommissionen att i betraktande af hans inre

rörelse och själstillstånd förskona honom från en utförligare erinring.*

I fängelset ville han samla sina tankar och aftorka sina tårar. Men
han hade redan sagt för mycket. Då sessionen var afslutad, ansågs

Struensee redan för fullkomligt öfverbevisad. En samtida** anmärker

^

"Att undgå bekännelsen var en omöjlighet för Struensee; de samman-

träffande omständigheterna hade nödvändigtvis försvagat hans ståndak-

tighet i olyckan, då han saknade det starkaste stödet, ett godt sam-

vete". Om hans med rätta strängt klandrade och såsom den svåraste

förolämpning mot drottningen ansedda bekännelse, yttrar en annan

samtida***, ehuru han ingalunda vill försvara den: "För att döma

* Se referatet i Bångs anklagelseskrift.

** Charlotte Dorothea Biehl, Historiske Breve, Historisk Tidskrift

III, Band IV.
*** Reverdil.
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rättvist, måste man sjelf ha befunnit sig i dylika omständigheter."

Struensee sjelf bekände sedermera i fängelset för predikanten Munter,

att han insett, att hans nekande icke skulle hindra sanningen att komma
i dagen och att han skulle ha handlat mycket illa, om han hade velat

betäcka en förbrytelse med en annan; detta skulle endast ha nppfylt

honom med nya samvetsqval o. s. v. Efter sina samtal med Munter

hoppades han ingenting mera för sitt lif, utan insåg fastmera fullkom-

ligt, att genom hans bekännelse äfven andra personer, hvilka han var

skyldig så mycket, blefvo olyckliga! Så smärtsamt detta än var för ho-

nom, sökte han dock trösta sig deröfver med medvetandet af sin upp-

riktighet, med lättandet af sitt samvete för att med desto större lugn

kunna förbereda sig på sin nära förestående död.

Icke destoraindre skulle bekännelsen af den 21 februari knappast

för sig allena ha kunnat anses tillräcklig. Med fullkomligt lugn öf-

verläggning och vida mera resignerad än förut, aflade Struensee en ny

och vida mera omfattande bekännelse den 25 februari: Om inqvisi-

tionskommissionen redan hade funnit den föregående bekännelsen till-

fyllestgörande såsom bevis för hans skuld, så betraktade den nu denna

nya bekännelse såsom ett utförligt upprepande, kompletterande och be-

kräftande, såsom ett närmare besvarande af de på grund af de många

vitnesförhören och den stora mängden misstänkta momenter honom fö-

relagda speciella frågorna. Och så var det i sjelfva verket. Struensee

har här gjort bekännelser, hvilka på det närmaste ansluta sig till de

fullständigaste och mest graverande vitnesutsagorna. "Sedan han en

gäng gjort det första steget, kostade honom bekännelsen icke mera nå-

gonting, och sanningen flöt från hans läppar utan inskränkning och utan

förbehåll".
*

Under de närmast följande dagarne skickades till honom i fän-

gelse en predikant vid den tyska församlingen i Köpenhamn, tillika

hans bittraste fiende på predikstolen, dr Balthasar Miinter, för att för-

bereda honom på hans nära förestående slut och med den äkta mis-

sionärens enträgenhet i största hast förvandla fritänkaren till en tro-

ende kristen. Denne Munter var fader till den sedermera såsom ori-

entalist och fornforskare berömde biskopen Fredrik Miinter. En hof-

man som stod i förbindelse med de store, hade han dock städse vi-

* Reverdil.
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sat mod i att kämpa för sin öfvertygelse * icke blott i sin opposition

mot Struensees styrelse utan äfven tidigare då han med stor öppenhet

predikade mot den unge konungens och hans gunstlingars lastbara nö-

jen. I likhet med de danske pietisterna såg han i vissa olyckshändel-

ser försynens varningar och gudomliga straifdomar.

Munter har sedermera offentligen berömt sig af en fullständig

framgång och utgifvit en f. d. grefve Struensees fullständiga omvän-

delsehistoria, en mycket uppbygglig och tillika för sina psykologiska

detaljer mycket märkvärdig bok, hvilken så väl som mannen, hvilken

den gälde, i hela Europa väckte ett oerhördt uppseende.. Den har öf-

versatts på fem språk** hvaraf tre särskilda gånger på franska allena,

sålts i många tusen exemplar i ständigt nya upplagor och aftryck och

på det afgjordaste bedömts än såsom ett lysande bevis på de evange-

liska sanningarnas makt, än äter såsom ett uttryck af fromt sjelfbe-

drägeri,

Molbech fäster med rätta*** uppmärksamheten på, att i synner-

het den unge arfprinsen Fredrik önskade offentliggörandet af denna re-

dan på våren 1772 skrifna omvändelsehistoria. Helt visst antager han

med rätta, att Munter, efterkommande den höga vinken, fann sig för-

anlåten att af Struensees bekännelse utelerana mycket af betydenhet,

i synnerhet allt hvad som rörde Struensees personliga förhällande till

Mathilde så väl som till Kristian VII.

Om i fråga varande omvändelsehistoria yttrade i "Frankfurter

Gelehrtenanzeigen" för år 1772 den då ännu unge Goethe: "Man läse

hela denna skrift, och man skall finna Struensees tankegång begriplig.

Under fallet anstränger han sin fantasi med tröstande förhoppningar

om lugn, om glädje, om lycksalighet vid randen af en afgrund för att

lätta sitt fall eller i hvarje vind höra en engels gång, som skall uppe-

hålla honom och föra honom till lyckligare fält."

Struensees filosofiska system hade från början varit bygdt på svaga

grunder. Nu hade hela hans känslighet åter vaknat, och för den en-

tusiastiske, vältalige pastorn blef det endast alltför lätt att under ödets

bedöfvande slag, under tyngden af det egna samvetets anklagelser af-

skråcka honom från tanken på att vilja dö som en filosofisk hjelte.

Visserligen måste man med Molbech erkänna Miinters sannings-

* Eeverdil.

** Bland dem äfven svenska.

*** Nyt histor. tidskr. IV.
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kärlek och boteckna lians skrift sasoni ett myokot värtlcrikt, för histo-

rieforskuren oumbärli<;t bidrag till Struensees karakteristik. Men man
kan på långt när icke anse den bevisa, hvad den ville bevisa, hans

fiillstrindiga och uppriktiga omvändelse till en positiv kristendom. Goethe

har i de ofvan anförda orden gifvit en bättre förklaring öfver Struen-

sees själsutveckling i fängelset än Munter med alla sina vidlyftiga iakt-

tagelser och utredningar. ''Öfver omvändelsens värde kan Gud allena

döma", säger Ga>the och han tvitiar helt och hållet, "ty då proselyten

i de fruktansvärdt korta stunder, som ännu voro honom öfriga, var så

helt och hållet outvecklad till sina begrepp, var icke heller någon tid

förhanden till en verklig ombildning af hjerta och tänkesätt, åtmin-

stone på den väg, menskliga ögon kunna se". Då Munter följde det

förfaringssättet att för Struensees medvetande göra hans förbrytelser

rätt kännbara och tvinga honom att söka tröst, uppnådde han endast

den naturliga verkan, "att Struensee, som aldrig varit någon filosof,

grep med båda händerna efter och tog till godo allt, som kunde trö-

sta honom och lofva honom en lycka på andra sidan grafven, då på

denna sidan icke mera fans någonting för honom".

En annan samtida yttrar: "En man, som är öfvergifven och af-

akydd af alla, och för hvilken verlden icke har någonting annat än

bitterhet och galla, är, så att säga, tvungen att gripa efter religionen

såsom det enda, som kan skaffa honom tröst och lugn och mildra hans

själsångest. Men endast om han åter blefve försatt i frihet och väl-

stånd, kunde man säga, att han kommit till insigt och öfvertygelse,

a vida han, på samma sätt som han hittills öfverträdt en sann kri-

stens pligter, nu allvarsamt vinlägger sig om att på det strängaste upp-

fylla dem".
•

Om Munter var öfvertygad om Struensees inre omvändelse, så

måste detta skritvas på räkningen af hans nit och hans äfven af Goethe

erkända menniskovänliga afsigter. Munter jemför sitt arbete med
en af läkaren verkstäld smärtsam operation, som den sjuke måste un-

derkasta sig, så vida han icke vill utan räddning dö. Struensee, som

vid Miinters, hans dittills afgjordaste motståndare, på predikstolen, för-

sta besök hos honom i fångelset den 1 mars 1772, mottog honom vis-

serligen resigneradt, emedan han kom i ofiicielt uppdrag, men dock

med mörk uppsyn och afgjord likgiltighet, uppgaf sm tvungna håll-

Dorothea BieM, anf. st.
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ning redan efter ett kort, vänligt tilltal af denne. Han åhörde ho-

nom snart uppmärksamt, gaf honom svar, upplysningar och bekännel-

ser angående sin person och kände sig redan efter några få förnyade

samtal mer och mer, dragen till honom. Trots många invändningar

och tvifvel, visade han sig allt tillgängligare och mera tillmötesgående,

allt vekare till sinnes och allt mera ångerfull med afseende på sitt

föregående lif och tänkesätt. Eedan i det tredje samtalet den 5 mars

hoppades och önskade han odödlighet. Tillika fann Munter, att Stru-

ensees afsigtliga motstånd redan var upphäfdt, ja, att han redan i

hemlighet önskade att blifva en kristen och endast fruktade att han

icke kunde blifva det. Af det tionde samtalet, som egde rum den 20

mars, slöt Munter, att han redan hade fullkomligt vunnit honom för

kristendomen. "Upphör, herr grefve," sade han till honom, "att vara en

olycklig man! Tro på Jesus, så äro alla edra synder förlåtna, och eder

död skall för eder blifva ingången i en lycksalig evighet!" Härpå följde,

enligt hans berättelse, ett obeskrifligt rörande uppträde. Struensee

svarade honom, att han skulle vara den störste dåre, om han vid tan-

ken på en sådan välgerning icke ville med glädje antaga kristendomen.

En viss lugn glädje kom öfver honom, hvilken bibehöll sig äfven då

hans omvändare sedermera förberedde honom på hans omedelbart fö-

restående död. I det tjugonde samtalet (d. 3 april) förklarade han,

att han var fast öfvertygad om skriftens gudomliga auktoritet, och att

han fann dess hemligheter stå i det närmaste samband med läran om
försoningen och vara "för oss menniskor högst välgörande och lugnande".

Med glädje tillstod han, att han fann kristendomen allt älskvärdare,

ju mera han lärde känna densamma.

Om nu allt detta lätt låter förklara sig ur förhållandena, så kom-

mer ytterligare härtill, att Munter var den första person, som talade

till den inspärrade Struensee i en ton af deltagande och medlidande,

medan denne ditintills endast haft att göra med sina känslolöse väk-

tare samt med sina fängelseherrar och domare. Mlioter berättar sjelf

att han, vid åsynen af den fordom så mäktige mannens elände, greps

af en djup rörelse. Med ett saktraod, som han på predikstolen endast

alltför mycket förnekat, började han sina samtal med de orden, att

han visste hvad han var skyldig en olycklig man, att han minst af

allt hade för afsigt att såra honom, men hoppades kunna trösta ho-

nom. Detta verkade genast på honom, som i så hög grad behöfde

tröst. Härtill kom Miinters stora vältalighet och hans skicklighet i
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valet af medel för omvändelseverket. Han började icke omedelbart

med teologien. Han satte icke ens bibeln i Struensoes hand, förr än

han trodde honom vara tillräckligt förberedd för att läsa den med

vördnad lör dess sanningar. Såsom hjelpmedel till d^nna förberedelse

rekommenderade han hos honom först i en bestämd ordningsföljd Jeru-

salems, Keimarus, Gellerts och dylika mäns religiöst moraliska skrif-

ter — med den bästa framgång, såsom han tyckte sig märka.

Goethe anmärker, att det var lätt för Munter att omkullslå Stru-

ensees svaga metafysiska system, men att han dock blott satt en hy-

potes mot en annan och utstofferat sin hypotes med godtyckliga be-

grepp och konstord, "hvilka Struensee säkerligen icke förstod eller åt-

minstone fattade i samma mening som hans motståndare." Han har,

menai Goethe, försummat att visa honom religionen i hennes enkelhet

och att nära hennes gnista i hjertat i stället för att blåsa upp fanta-

siens lågor. Han jagade Struensee formligen och med största hast

igenom dogmernas lära, som dennes nyktra förstånd dock aldrig

kunde begripa. Uttröttad, lät Struensee sin motsägelse falla, emedan^

såsom han, enligt Munter, uttryckte sig, saken hade alltför stor auk-

toritet, för att han skulle ha kunnat förneka den för dess obegriplig-

hets skull. Slående yttrar derför Goethe: "Struensee var lika så litet

filosof, som hr doktor Munter tyckes vara det; och sannerligen hade

den ene eller den andre varit det ett enda grand mera, skulle de al-

drig ha kommit till rätta med hvarandra".

Äfven den på Miinters begäran nedskrifna och till hans tryckta

anteckningar bifogade "Egenhändiga berättelsen af grefve Struensee om
det sätt, hvarpå han kommit till ändring af sina åsigter om religio-

nen" (den 23 april 1772j är ingenting mindre än ett bevis på en med

full öfvertygelse skedd omvändelse till kristendomen. Visserligen kan

man i dessa Struensees sjelfbekännelser se en autentik bekräftelse af

den Munterska berättelsen. Men hvad båda dessa dokument framför

allt visa oss är Struensees utomordentliga, just i fängelset på nytt vak-

nade känslighet. Rörd af Munters deltagande ord, hade han då, så

väl som sedermera, vid alla tillfallen tårar i ögonen. Han for tillsam-

mans, då Munter underrättade honom om den förre ministern grefve

Bernstorffs kort efter hans tillfångatagande inträffade död och gret då

han erfor, att Bernstorff redan hade erfarit hans öde. Men ingenting

smärtade honom så mycket, som att han dragit sina vänner med sig

i förderfvet. Genom medvetandet häraf sårades hans samvete på det
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djupaste — visserligen vida mera med afseende på Brandt än på drott-

ning Mathilde, ehuru lian ända till sitt slut visade den ömmaste hän-

gifvenhet för den sistnämda. Då Struensee erfor sin egen dödsdom,

förblef han fullkomligt lugn. Först sedermera, dä Miinter gaf honom

nattvarden, brast han åter i tårar. Men den lika lydande dödsdomen

öfver Brandt grep honom oerhördt. Han skref derför ännu i sista stun-

den ett hjertligt bref till dennes broder.

Om sina föräldrar, hvilka han sedan många år aldrig träffat,

drömde han oupphörligt i början af sin fångenskap. Den korrespondens,

som nu uppstod mellan dem och honom, hör — om vi än icke kunna

undgå att anmärka de stränga predikstolsuttrycken på deras sida

— utom all fråga till det mest rörande, som Munter har meddelat.

Vid mottagandet af brefven från sina föräldrar visade sig Struensee

helt och hållet uppskakad. Såsom det märkvärdigaste af hans egna

afskedsbref betecknas * det till Eantzau. Det innehåller den förklarin-

gen, att Struensee längesedan varit öfvertygad om Rantzaus fiendtliga

agitation mot honom, men att han dock, oaktadt alla bindande skäl och

direkta uppmaningar, icke gått in på att aflägsna Rantzau från Köpen-

hamn. Han hade kunnat öfverhopa den förrädiska vännen med bittra

förebråelser. I stället försäkrade han honom här: "Jag har icke be-

varat någon bitterhet emot hr grefven. Upplyst sedermera genom

religionen, har jag å nyo egnat honom alla de känslor af personlig

tillgifvenhet, hvartill minnet skall upprepa för honom tecken, som icke

skola lemna rum för något tvifvel. Jag uppsänder önskningar för hans

lycka."

Brandt med sitt lättsinniga och frivolav äsen visade ännu i fän-

gelset en bullersam munterhet, hvilken stod i en sällsam kontrast

till Struensees ur en stilla resignation och evighetsförhoppningar

framgångna sinneslugn. Ända till dagen för sin afrättning väntade

Brandt af konungen icke blott sin benådning utan till och med sitt

insättande i ett nytt embete, ehuru "i en aflägsen provins". Om emel-

lertid äfven han af den till honom skickade presten utan svårighet om-

vändes från sina ditintills hysta fritänkareåsigter och plötsligen visade

ett nit för religionen, som i början föreföll till och med denne prest

högst tvifvelaktigt; om äfven han under suckar och tårar bekände sig

såsom en arm syndare och strax "hängaf sig åt nådens lockelser", så

* Af Reverdil



förklaras dettii — ännu lättare än lios Struonsee — af Brandts osjelf-

ständigt vacklande och för illusioner städse mottaglit^a natur. Hans

omvändelse i fängelset är sålunda ännu mera problematisk än Struen-

sees, elnnu han försäkrade sin biktfader, som förehöll honom hans

forna gäckerier öfver religionen, "att han aldrig varit helt och hållet

utan religion och utan känsla tor densamma." Jörgen Hee, — sä hette

denne Brandts apostel, hvilken fungerade såsom prost vid marinen —
liar likaledes upptecknat sin påstådda framgång och detta på danska

språket, hvariiu han talade med Hrandt.

Skild från den af olyckan brutne mannen, sörjde den beklagans-

värda drottning Mathilde öfver honom utan att kunna dölja sina kän-

slor. Dt't pinsamma i hennes fångenskap ökades ännu mera genom

hennes moders, enkeprinsessans af Wales död, hvilken egt rum i första

hälften af Februari under det skakande intrycket af underrättelserna

från Köpenhamn. Hennes aningsfulla varningar hade ej blifvit hörda.

De rättegångshandlingar, som omedelbart ha afseende på drott-

ningen, höra, med undantag af de ofta citerade anklagelse- och för-

svarsskrifterna, till de dokument, hvilka på det omsorgsfullaste hållits

hemliga. Dock kan man äfven här konstatera det väsentliga dels på
omvägar, dels ur de öfriga akterna, dels ur berättelserna af sådana för-

fattare, som stodo förhållandena närmare. Det yttre förloppet af rät-

tegången är längesedan bekant. Den först i början af Mars tillsatta

kommissionen för drottningens förhörande bestod af två medlemmar
af det återstälda geheimestatsrådet, grefve Thott och geheimerådet

von Schack Eathlau, samt två medlemmar af inqvisitionskommissio-

nen, justitiarius i höiesteret baron Juell Wind, och generalprokuratorn

Stampe. Likasom sedermera samtliga domrarne samt Mathildes

åklagare och försvarare, skulle äfven dessa enligt det officiella språket

"at konungen kallade fullmäktige" vara frikallade från sin ed till Kri-

stian. Anklagelseskriften bekräftar autentikt, att de den 9 mars för

drottningen på Kroneborgs slott uppläste Struensees utförliga bekän-

nelse, att dennas riktighet af henne erkändes, att vid samma tillfälle

ett par frågor "af hans majestät" förelades henne och hon deref-

ter bekände sig ha brutit sitt till konungen gifna äktenskapslöfte och

"derigenom ha förverkat sin äktenskapliga rättighet". Likaledes hän-

visar denna .skrift på de bekännelser af drottningen, hvilka angå de

pinsamma samtalen med hennes kammarjungfrur om hennes umgänge
med Struensee och hennes till karamarfröken von Eyben en gång derom
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uttryckligen "Hennes majestät drottning Karoline Mathildes deklaration

om sanningen af den Struensee'ska bekännelsen, daterad Kroneborg den

9 mars 1772".

Då man förelade drottningen Struensees egenhändigt underteck-

nade bekännelse, bet hon sig i läppen; hon öfverväldigades af en djup

sinnesrörelse och bekräftade bekännelsen, då ett längre nekande här

icke mera var möjligt. Men med ett gränslöst ädelmod, som till och

med denna bittra kränkning icke kunde öfvervinna, förklarade hon, att

hon var skulden till allt, att det var hon som varit förförerskan. Så

lyder åtminstone den trovärdigaste och i sig mest sannolika af de hit-

tills föreliggande berättelserna i motsats till en ofta upprepad men
tydligen uppdiktad och redan genom sin form sig förrådande berättelse,

enligt hvilken den olyckliga furstinnan genom den mest upprörande be-

handling å en af de nya regeringsmedlemmarnes sida skall ha med
list och våld blifvit tvingad till en blott diktad bekännelse. Först nu

bröts visserligen stafven öfver henne. Eedan hade man, kort efter den

17 Januari, åter upphäft Mathiklerorden. I början af April afkunnade

en ny utomordentlig domstol, i hvilken jemte hufvudmännen för' den

nya regeringen (utom Rantzau) och kommissionens medlemmar, äfven

biskopen af Köpenhamn, flere officerare och ett par universitetsprofes-

sorer deltogo, den dom, som bestämde Mathildes skilsmessa från ko-

nungen. Stillatigande och görande våld på sig för att tillbakahålla

sina tårar, afhörde hon denna dom. Men ännu samma dag lät hon

genom sin sakförare, såsom denne sjelf berättat, säga Struensee, att

hon förlåtit honom. Ja, ännu ville hon, för att rädda honom, fördraga

allt, offra allt. För att bedja om hans lif gjorde hon från Kroneborg,

der hon tills vidare förblef i en lindrigare arrest, ännu ett förtvifladt

försök att närma sig sin gemål. Hon ville skynda till honom,

tala till honom, skrifva till honom — det var allt törgäfves. Äfven

kammarfruarne, som betjenade henne på Kroneborg, betygade i vitnes-

förhören, jemte hennes djupa nedslagenhet, tillika hennes outplånliga

deltagande i Struensees öde. Hon grubblade mycket på, om han satt

fängslad i kedjor, om han fick något att äta, om han visste, att hon

satt på Kroneborg m. m. Hon var i stor ångest den dag, han afrät-

tades; ty ehuru hon ej blifvit underrättad derom, hade hon dock förfär-

liga aningar.

Antagligt är, att Mathilde skulle ha ståndaktigt vägrat afgifva
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don henne affordrade bekännelsen, om hon icke genom Struensees be-

kännelse tvungits dortill. Men mycket begripligt ar dock iifvon, att

hon, då hennes försvarare derefter för första gängen infann sig hos

henne för att inhemta hennes instruktioner, i tanken på den skyraf

som väntade henne, på förlusten af sin krona, sin ställning och sin

qvinliga värdighet och framför allt på iörlusten af sina barn, ännu en

gång krampaktigt försökte sätta sig till motvärn och i allmänna orda-

lag talade om sin oskuld. Psykologiskt oförklarligt vore deremot, att

Malhilde, om hon verkligen genom Struensees bekännelse varit smä-

dad och fött sig skulden till äktenskapsbrott falskeligen påbördad, skulle

ha förlåtit honom en sådan oerhörd förbrytelse mot hennes ära och

värdighet. Sanningen kunde hon i föreliggande fall förlåta honom,

men omöjligt lögnen och smädelsen. Hår är endast ett fall möjligt

af två: antingen hade hon älskat Struensee och älskade honom ännu,

utan hänsyn till sitt bedröHiga äktenskap — eller hennes deltagande

för honom hade hvarken i handling eller tanke kunnat öfverskrida denna

gräns. Alldeles orimlig synes derför den förutsättningen, att hon skulle

falskeligen ha erkänt sig skyldig för att rädda "smädaren" Struensee,

hvilken skulle hafva, genom en diktad bekännelse om ett olofiigt um-

gänge mellan honom och drottningen, såsom majestätsförbrytare för-

verkat sitt lif. Den ofta anförda skrifvelse, genom hvilken Mathilde

omedelbart före sin död i Celle (i Hannover) ännu en gång skall ha

i ett bref till sin broder, konung Georg Hl af England, bedyrat sin

fullkomliga oskuld, år likaledes ingenting annat än en påtaglig dikt.

Fjorton dagar derefter verkstäldes på Struensee och på Brandt,

hvilkens öde tycktes vara oupplösligt förenadt med den förres, straffet

af en skymflig död. Af Kristian VII, som blott en gång tillfälligtvis,

likasom gripen af en plötsligen öfvergående nyck, hade uttalat en ön-

skan att besöka drottningen på Kroneborg, kunde man vänta ett blindt

bekräftande af hvilken som helst, äfven den hårdaste dom. Kall, kän-

slolös och feg, var denne möderne Caligula icke van att fråga efter

gåendet och försvmnandet af personer i sin närmaste omgifning. Men

huru? Hade icke framför alla andra Struensee imponerat på honom?

Hade han icke vant sig vid denne utomordentlige man, med hans fel

och förtjenster, med hans öfverlägsna, beherskande och befallande vä-

sende, såsom aldrig förr vid någon annan? De sammansvurne af den

17 Januari ansågo det i sjelfva verket icke för någon lätt uppj^ift att

förmå konunfjen att bekräfta domen öfver Struensee. Under det han
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med ondskefull skadeglädje öfverlemnade sin kammarherre Brandt åt

schavotten, talade han visserligen ett ögonblick om att vilja benåda

sin minister. Men detta oaktadt lät han aflocka sig den ena under-

skriften tillika med .den andra, och sedan han hade skrifvit under, be-

gaf han sig till den italienska operan. Då konungens stjufmoder, en-

kedrottningen, af hänsyn för Brandts familj, bad Kristian att i afse-

ende på honom låta nåd gå för rätt, skall han ha svarat: "Kan jag

det, så vill jag göra det med Struensee och icke med Brandt, ty den

förre har aldrig gjort mig någonting emot." Men hela hofvet mot-

satte sig Struensees benådning, och på interventionen till förmån för

Brandt tänkte man icke vidare *. Då konungen undertecknat dödsdo-

men, infann sig jemte honom äfven öfverste Köller på operan för att

bringa sina vänner underrättelsen derom. "Nu är det säkert," yttrade

han triumferande, "nästa tisdag hålla de båda grefvarne öppen taffel

för korpar och kråkor."

Det var en vild tid med vilda menniskor. Man skulle göra det

danska folket orätt, om man ansåge det för grymt. Det är fastmera

ett godhjertadt, i sin kärna förträffligt folk. Endast när det gri-

pas af en allmän lidelse och af fanatiske ledare ryckas ur sitt ge-

mytliga sinneslugn, kan äfven hos detta folk den nationella vredes-

ådern svälla upp, kan det visa sig grymt och hämdlystet. Och i san-

ning: med bittra förbannelser på tungan och i hjertat, strömmade bit-

tida på morgonen den 28 april 1772 många tusenden, Köpenhamns

halfva befolkning till Osterfälled för att se de båda illa beryktade stats-

och majestätsförbrytarne på afrättsplatsen. Men då den barbariska af-

rättningen var förbi — först afhöggs på dem den högra handen, der-

efter hufvudet, och sedan styckades kroppen — drog hopen under slö-

sinnad tystnad åter hem, uppskakad, såsom ögonvitnen berätta, af det

gräsliga skådespelet. Dess glödande hat tycktes ha släckts i de af-

rättades blod. Huru förbittrad folkets stämning före afrättningen var,

finner man redan deraf, att Brandt sjelf, efter att ha åhört sin dom

på citadellet, skall ha yttrat, att om han först' på afrättsplatsen er-

hölle den benådning, på hvilken han i det längsta hoppats, skulle

detta vara honom likgiltigt, ty pöbeln skulle sönderslita honom, innan

han kunde hinna bortföras derifrån.

Det ofta upprepade påståendet, att Brandt bestigit schavotten

* Enilsrt Doi'othea Biehl.
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kallblodi<;^t och modigt, Stmensee deremot darrande och rädd, uthär-

dar, bokstatligen taget, icke en nilrmare pröfning. Visserligen ådagalade

Brandt, äfven sedan allt hojip om heiuulning försvunnit för honom, ja

ända till sista ögonblicket en sinnesjemnhet, som beundrades af nligra,

men ansågs som förliärdelse af andra. Han afklfulde sig sjelf, "frimo-

digt och hastigt", och hans afrättning försiggick utan något intermezzo.

Struensee visade, det är sant, vid sin sista färd "icke sä mycken stånd-

aktighet". "Med någon svårighet besteg han trappan . . . Han var blek;

han hade svårt att tala, fruktan för döden kunde läsas i hans ansigte".
*

Vid sitt atl-lädande måste han begagna sig af skarprättarens hjelp.

Dock bibehöll han i början sitt lugn och sin själsnärvaro. ** Först då

hans högra hand afhuggits greps hela hans kropp af konvulsioner och

"han for häftigt upp", emedan denna operation verkstäldes "på det

oskickligaste och smärtsammaste sätt." För att mottaga dödshugget

måste han derför med våld tryckas ned på stupstocken och fasthål-

las".
***

Sruensee var så mycket ömkansvärdare, "som han afrättades sist och

i vagnen, vid foten af schavotten, kunde höra hvarje slag, som först bort-

tog hans väns hand och hufvud och sedan sönderdelade hans kropp". Man
har satt i fråga, om Brandt skulle ha varit lika käck, om han befunnit

sig i denna gräsliga situation att komma sist i ordningen. Af allt

det lidande Struensee utstod, var detta det hårdaste. "Hela hans kropp

darrade, när Brandts blod flöt från schavotten, och han var så upp-

rörd, att han icke utan hjelp kunde gå trappstegen uppför på schavot-

ten". Han måste till och med nedlägga sitt hufvud på det af hans

väns blod färgade blocket. Detta var den fruktansvärda afslut-

ningen af en situation, om hvilken anmärkts, att alla för Fran9ois

Kavaillac uppfunna marter måste ha varit ett intet mot den moraliska

tortyr, Struensee hade att utstå under dessa ögonblick nedanför scha-

votten, och vid åhörandet af allt det, som vederfors hans vän, hvilken

han, såsom han ständigt förebrådde sig sjelf, dragit med sig i olyckan.

Struensee hade på förhand beredt sig på en grym död. Han hade

befarat, att han skulle blifva rådbråkad och redan öfvervägt, huruvida

han äfven skulle kunna med tålamod öfvervinna smärtorna af en sådan

afrättning. Underrättelsen om, att han blifvit dömd till en mindre

* JSliinter.

** Munter. Eererdil.

*** Dersammast.
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qvalfull afrättning, förskräckte honom derför alls icke, beröfvade honom

icke ett enda ögonblick hans lugn i fängelset. För öfrigt måste ihåg-

kommas, att det af generalfiskalen Wiwet mot honom framstälda straif-

yrkandet var vida grymmare än sjelfva domen. Det förstnämda gick näm-

ligen ut på, att sedan hans högra hand afhuggits, hans kropp skulle "fyr-

delas och läggas på hjul" d. v. s. att han skulle lefvande steglas, då han

deremot nu, enligt domens ordalydelse, blef, efter högra handens af-

huggande, först halshuggen och sedan steglad. Samma gräsliga yr-

kande som emot Struensee hade Wiwet äfven framstält mot Brandt

och med lika liten framgång.

En af oss förut ofta citerad författare * förklarar uttryckligen, att

han icke anser Struensee ha begått någon sådan statsförbrytelse, genom

hvilken han, enligt lag, förverkat lifvet. Struensees militäriska anord-

ningar voro icke bevis på en fiendtlig eller offensiv afsigt, utan endast

försigtighetsmått mot ett folkuppror. Ytterst okloka finner samme för-

fattare åtgörandena att indraga gardet och att upphäfva det hemliga

rådet. Men någon absolut rättskränkning ser han icke deruti. Ja,

han bestrider till och med att kongeloven blifvit kränkt genom den

bekanta kabinettsordern af den 15 juli 1771. "Den, som endast talar

i konungens namn," säger han, "och som kan aflägsnas med lika så

litet ceremoni som han blifvit kallad, har icke inkräktat på konungens

auktoritet." Men i sjelfva verket hade domrarne i kongeloven en till-

räcklig hållpunkt för att förklara Struensee skyldig till en kränkning

af densamma, hvilken skulle straffas såsom en majestätsförbrytelse, således

med döden. Hans ingrepp i den konungsliga kassan anser nämnde förfat-

tare icke ha varit juridiskt straffbara. Hvad personliga kränkningar mot
det kungliga huset angår, är samma författare vida skild från att räkna

dit kronprinsens stränga uppfostran. Tvifvelaktigare uttrycker han sig

om Struensees påstådda delaktighet i Brandts våld mot konungen, ehuru

väl han helt och hållet förnekar den sistnämdes planmessiga miss-

handlande och afspärrande. Med afseende pä den svåraste anklagelse-

punkten, äktenskapsbrottet med drottningen, konstaterar han (med åkla-

garen Wiwet), att detta fall icke var uttryckligen förutsedt af den dan-

ska lagen, men hänvisar på, att den engelska lagen förklarar det för

en majestätsförbrytelse af andra ordningen och att sådana förseelser

fordom i England såväl som i Frankrike blifvit barbariskt straffade. I

* Reverdil.
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brist på ett uttryckligt lagstadgande för ifn^igavarande fall, åberopade

åklagaren den artikel i danska lagen enligt hvilken "den, sora smä-

dar konungen eller drottningen på ett sätt, som bringar dem skam",

skulle straffas med döden. Om en sådan smädelse, tillade han, är

en förgripelse på konungens höghet, så är det väl en ännu vida svå-

rare förbrytelse "att genom handling bringa konungen och drott-

ningen skam". Denna egendomliga lagtolkning gjorde domrarne till

sin egen.

Samma artikel af danska lagen lades åfven till grund för döds-

domen öfver Brandt i anledning af den förut omtalade prygelscenen,

ja denna majestätsförbrytelse betecknades såsom i ett hånseende ännu

svårare. Då enligt nämda artikel äfven den skall straffas med dö-

den, som traktar efter konungens lif, så framhölls i domen äfven sär-

skildt, att Brandts förbrytelse mot konungens person kunde anses så,

"som om han velat våga bringa konungen om lifvet, emedan utgången

af ett sådant anfall icke kunde förutses, och ett olyckligt slag på en

ömtålig del ofta har medfört döden."

Ofvannämde författare * yttrar om dessa dödsdomar, "att de tyc-

kas vara enkom redigerade för att vanhedra konungen, domrarne och

landet". Ännu skarpare yttrade sig en engelsk diplomat**: "Det är

otroligt, huru man i hela Europa begabbar denna till Danmarks eviga

skam nästan till alla europeiska språk öfversatta dom" ***. En nyare

dansk historiker f kallar den "en outplånlig fläck i Kristian VII:s hi-

storia".

Den nya regeringen såg med oro det omslag i allmänna tänke-

sättet, som egde rum efter dödsdomarnes verkställande. Hon ansåg

nödigt att med alla medel hålla hatet vid lif, och för att å nyo upp-

egga sinnena offentliggjorde hon efteråt de öfver Brandt och Struensee

afkunnade dödsdoraarne.

Men hvad som i sig sjelft skulle ha varit helt naturligt, visade

sig hår så.som ett politiskt fel; ty genom detta offentliggörande blef

det först klart för allas ögon, att de gudlösa, mot konungen och mo-

narkien riktade omstörtningsplaner, för hvilka Struensee och Brandt

dittills så flitigt och så högljudt blifvit inför mängden beskylda, alls

* Reverdil.

** Grcfve R. F. Lynar i en skrifvelse af den (3 juni 1772.

*** Hist. Tidskr. IV, Band IV.

t Paludan Muller.

Från Kuropas hof. 7
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icke existerade. Just för dessa föregifna planers skull hade den så-

rade nationalkänslan, det allmänna hatet fordrat dessa blodiga oflFer.

Nu slogo redan dessa känslor om i medlidande, och — såsom det plägar

gå hos ett ända till djupet upprördt, politiskt ännu icke moget folk

— följde en ännu större förvandling. Man började att i de afrättade

se oskyldiga eller på sin höjd dåraktiga; man började att i dem se

martyrer. Ordet "justitiemord" sväfvade på allas läppar, och i utlan-

det, i synnerhet i Tyskland, fann det ett ännu kraftigare gensvar. En

framstående tysk historieskrifvare * yttrar: "Om än Struensee med

rätta föll, så hade han dock aldrig bort falla på detta sätt; ty äfven

det segrande partiet får aldrig glömma, hvad det är skyldigt sin konungs

ära, hvilken förut hade skänkt den olycklige mannen sitt förtroende."

Om äfven Struensee, och till och med Brandt, förtjenade döden

— och de stränga danska lagarnes ordalydelse medgaf visserligen en

tolkning i denna riktning — så hade man dock, i stället för hatfulla

och ännu efter afrättningen till ett motbjudande barbari ledande pas-

sioner, bort låta högre konsiderationer råda, hvilka man så mycket

mera var skyldig sin egen nations ära, ju djerfvare man fann denna

ära angripen. Särskildt har om Brandt blifvit yttradt: "Konungens

ära skulle ha kraft, att man skonat Brandt för att dölja för verlden,

hvad som passerat dem emellan" **. Men ännu mera i detalj än frå-

gan om, hvad konungens ära och den politiska klokheten kräfde, be-

handlades rättsfrågan af jurister och publicister, i synnerhet då redan

samma år (1772) en ny, åtminstone halfofficiell publikation af rättegångs-

handlingar egde rum med det utmanande syftet "att närmare uppvisa

och framdraga i ljuset Struensees förhatliga karakter, den oförvägna

roll, som han spelat, och många ställen, som i den genom tryck publi-

cerade domen synas dunkla och gåtfulla, men också . . . bättre öppna

ögonen på alla, som utom Danmark nu blott af oförstånd beklaga

Struensee eller annars knota öfver det ena eller det andra." Denna

nya publikation innehöll jemte Struensees dom tillika för första gången

Wiwets anklagelseskrift, Ulldalls (Struensees advokats) försvar och

Struensees eget försvar ***.

* Spittler, Eiitwuvf der Geschichte der europäischen Staaten (forts, af

Sartorius).

** Reveräil.

*** Schriften, die in Sachen des ehmaligen Grafen J. F. Struensee . . . och

(såsom fortsättning derafj; Brandts Process . . .
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Våldsam hade Struensees egen regering varit. Våldsam och med-

vetet förfölj fl selysten var hans revolutionära efterföljares, till hvilka

snart äfven Guldbt>rg tillkom, som, tack vare drottning Julianes för-

troende, fifven med de försigtigt bibehållna, blygsamma formerna af

den rang och det embete, som han dittills innehaft, småningom lycka-

des vinna ett så öfvervägande inflytande, att man rent af har kallat

icke blott denna nya regering, utan äfven denna nya epok i Danmarks

historia den guldbergska.

Den nya regeringen bestod af geheimekabinettsrådet och gehei-

raestatsrådet. Såsom en fortsättning af den forna konseljen inrättades

det sistnämda på grund af en kunglig förordning af den 13 Februari

1772. För det förra, som bildades kort efter katastrofen den 17 ja-

nuari, har man icke någon installeringsorder. ÖfVerhufvud tyckes ge-

heimekabinettsrådet från början ha varit af så obestämd art, att man

nära på skulle kunna tvifla på dess tillvaro. "Det var ett slags kabi-

nettsråd, hvarifrån de order utgingo, hvilka konungen ansågs utfärda

sjelfmant" *. Men man kan antaga, att båda myndigheternas befogen-

heter ingalunda voro klart åtskilda. Dessutom tillhörde de flesta med-

lemmarne af den ena tillika den andra. Utom den i båda preside-

rande arfprinsen Fredrik sutto i båda grefve Thott, amiral Kömling

(som för öfrigt ännu mera än Thott var blott en nolla**) vidare Schack-

Kathlau, Eichstedt, Osten och väl äfven Rantzau. Guldberg utnämdes

först hösten 1774 till geheimekabinettssekreterare och inträdde först

den 6 april 1784 i detta råd men ansågs dock på goda skäl alltifrån

början för drottning Juliane Maries högra hand "och den svage arf-

prinsen blott såsom ett slags marionett, genom h vilken Guldbergs starka

ande talade." Derför betecknades Guldberg redan mycket tidigt af

den allmänna meningen såsom statsrådets egentlige president.

Den nya regeringen och den ännu en längre tid fortfarande in-

qvisitionskommissiönen fortforo att förfölja Struensees och Brandts an-

hängare, åtminstone dera, hvilka betraktades såsom de mest framstå-

ende. Då det efter de båda grefvarnes afrättning var fråga om att

anställa rättegång mot några af de andra f^ngarne, förklarade en af

de till kommissionen hörande domrarne, statsrådt-t Kofod Ancher, be-

slutsamt, att det var tid att säga till konungen, såsom till Augustus:

"desine, carnifex!" (håll upp, bödel!) Någon formlig process egde nu

* JReverdil.

** Reverdil-
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visserligen icke vidare rum. Dock väntade sedan januarikatastrofen

ännu tio fångar på afgörandet af sitt öde, bland dem föniämligast

Struensees broder, justitierådet Berger, Falckenskiold, Gähler och den-

nes hustru. De andra, bland hvilka förre stadskommendanten general-

major Gude, hade emellertid redan såsom oskyldiga lössläppts ur sitt

häkte. Afgörandet öfver dessa tio skedde — efter af kommissio-

nen afgifna förklaringar — genom en kunglig resolution. Denna be-

stämde, att fru von Gähler och de öfriga af kommissionen såsom oskyl-

diga befunna efter mer än sjutton veckors fängelse skulle åter försät-

tas på fri fot. Men i stället för att erhålla upprättelse för den lidna

orättvisan, erforo de allesamman, efter återvinnandet af sin frihet, bittra

kränkningar. Likasom många andra under den störtade regeringen

ansedda personer blefvo de, pä blotta misstanken att ha varit Struen-

see tillgifna, för alltid hårdt straffade dels genom förvisning till af-

lägsna orter inom landet, dels genom afsättning från sina embeten och

afknappning på sina löneinkomster. Den nya regeringen ville icke låta

öfvertyga sig om deras oskuld; ty konungen ville, enligt ifrågavarande

resolution, endast "af särskild nåd för denna gång öfverse med det oför-

sigtiga, obetänksamma och straffbara förhållande och förfarande de

ådagalagt"

!

Den orättvisa misstanken emot justitierådet Struensees redlighet

"i det honom anförtrodda vigtiga embetet" återvände här ännu en gång

tillika med den urskuldande anmärkningen, att han icke med de an-

dra hade noga öfverlagt de vigtiga ting, hvilka han deruti företagit.

I samma stund som han försattes i frihet förvisades han ur landet och

tordes från citadellet, der han ända till sin broders afrättning suttit

fångslad i kedjor, till en till Ltibeck destinerad paketbåt, efter att först

ha måst afgifva edlig försäkran att hvarken muntligen eller skriftligen,

hvarken direkt eller indirekt meddela någonting om det, som i stats-

saker blifvit honom bekant samt att hvarken tala eller skrifva någon-

ting om den senaste tidens tilldragelser. Han blef sedermera i Preus-

sen direktör för sjöhandeln och "verklig statsminister" samt vann ett

aktadt namn för sina nationalekonomiska skrifter. 1789 upphöjde dan-

ska regeringen honom i adligt stånd. Äfven den yngste brodern, löjt-

nanten Chr. Gotthilf Struensee, förvisades efter den 17 januari från Dan-
mark och erhöll anställning i Preussen.

Generallöjtnant von Gähler blef för sitt "obetänksamma och otill-

låtna företag" afskedad ur konungens tjenst och förklarad hans nåd
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oväldig. Utestängd från Seeland, Fyen och Slesvig, fick han välja en

stad i någon annan dansk provins, till hvilken han strax kunde afresa

från citadellet, och der han, med den ringa pensionen af tusen thaler,

skulle jeinte sin hustru för alltid förblifva. Han valde Veile i JutUjind

och dog der redan ett är derefter.

Näst Struensee och Brandt dömdes Falckenskiold till det härda-

ste stratlet. Denne dugtige officer, som endast alltför ofta varit hän-

synslös och oförsigtig i sina yttranden, hade, på grund af flere ankla-

gelser, såsom Struensees förnämste "medbrottsling" haft att bestå ett

strängt förhör. Man hade visserligen sagt honom, att man skulle för-

fara med honom enligt alla lagliga former; men hans förhoppning, att

man skulle låta honom erhålla en advokat och alla brukliga m.edel till

försvar, hade dock blifvit sviken. Inqvisitionskommissionen, som satt

till doms öfver honom, kunde han knappast anse såsom en "regulier

domstol". Och efter denna kommissions skarpa förklaring afgjorde

nu statsrådet i konungens namn med suveränt godtycke äfven öfver

hans öde. I kraft af ifrågavarande resolution fråntogs honom i fängel-

set kammarherrenyckeln, öfverstefullmakten och till och med en orden,

som han fått från Eyssland. Sedan fördes han — i slutet af juni

177"J — på ett skepp och transporterades till den norska fästningen

Markholm vid Throndhjem, för att der för lifstiden försmäkta såsom

fånge på en smal, på alla sidor af hafvet omfluten klippa i det isiga

Norden. Mer än fyra år tillbragte han der under svåra lidanden. Om
han än sedan blef försatt i frihet och på vissa vilkor benådad, så för-

blef dock Danmark stängdt för honom, ända till efter ministern Guld-

bergs afskedande.

De många förföljelserna mot Struensees anhängare motsvarades

å andra sidan af en mängd belöningar åt hans fiender, i synnerhet åt

dem, som varit behjelplige till hans störtande. Bland annat må näm-

nas, att samtliga officerarne vid Eichstedts och Kollers regementen,

hvilka medverkat vid häktningarna den 17 januari eller varit tillstä-

des eller på något sätt användts på denna för dem sjelfva så föga far-

liga dag avancerade en, om icke två grader "i gage, såväl som i charge".

Eichstedt blef, såsom vi omtalat, redan på morgonen den 17 utnämd

till kommendant i hufvudstaden och tillika till kavallerigeneral. Der-

jemte erhöll han dannebrogsorden, han såväl som Köller, hvilken sist-

nämde befordrades till generallöjtnant och till kunglig öfvergeneralad-

jutant. Den sistnämde, som härstammade från en gammal pommersk
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adelslägt, lät dessutom göra sig till dansk adelsman under namnet

Köller Banner. Grefve Eantzau avancerade — förutom sina öfriga nya

embeten — till general en chef för infanteriet och smyckades med
elefantorden. Beringskjold utnämde till kammarherre oeh erhöll

en pension af tvåtusen thaler. Beringskjolds effektiva belöning beräk-

nades till 24—30,000 (danska) riksdaler, Guldbergs till 40,000.

Enigheten mellan de sammansvurne räckte icke länge. Bering-

skjold och Eantzau föllo, innan de hunnit befästa sig i sina nya vär-

digheter. Men äfven Osten, hvilkens intriganta karakter var motbju-

dande för drottning Juliane Marie, måste, redan några månader efter

sin medtäflare Kantzaus aflägsnande, åt andra utrymma fältet för sin

politiska verksamhet. Ja, till och med Köller-Banner förlorade inom

ett år denna drottnings gunst och sina höga embeten. Af alla de nu

nämda männen kunde endast Eichstedt och Guldberg bibehålla sig

i sitt fulla anseende ända till den nya era i Danmarks historia, som

inleddes med kronprinsen Fredriks konfirmation 1784.

Efter omhvälfningen 1772 tillintetgjordes eller undanträngdes allt

hvad som gälde såsom Struensees skapelse. Mot det tyska elementet,

som sedan flere årtionden varit särdeles gynnadt, inträdde nu för för-

sta gången inom de danska kronländerna en märkbar reaktion. Äfven

i hertigdömena jublade man visserligen högt öfver Struensees störtande;

men i konungariket tillgodogjorde man sig detsamma såsom en natio-

nal seger öfver det tyska elementet. Öfverhufvud inträdde med per-

sonvexlingen äfven en total förändring af system. I politik och för-

fattning anslöt man sig åter till de föregående ministrarnes konserva-

tiva tendenser, och under det att gamla privilegier, gamla institutioner,

bland de sistnämda till och med den "skarpa examinationen" (torty-

ren) återstäldes, hade bonden förlorat sin beskyddare. Den humani-

tet i rättsskipningen, hvilkens främjande varit en af Struensees för-

nämsta uppgifter, försvann nu. Jemte tortyren återinfördes äfven de i

en föregående tid så vanliga prygelstraffen. Framför allt återinfördes

och tillämpades strängt de af Struensee afskaffade straffen för förseel-

ser i könsförhållandena, på samma gång som ingåendet af äktenskap

i vissa fall åter försvårades. Naturligtvis afskaffades också den inrätt-

ning, Struensee infört "till räddning af olyckliga barn" d. v. s. för

hittebarn. Mot pressen utfärdades icke blott "hvarjehanda inskränkande

förordningar, utan regeringen och polisen ingrepo äfven många gånger
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omedelbart och på ett högst godtyckligt sått i pressförhSllandcna!"
*

Under hela tiden för Onldbergs öfvorvägande inflytande var pressen

prisgifven åt det största förtryck ocli godtycke.

Det af Strnensee åsyftade upphäfvandet af lifegenskapen undan-

sköts nu, och böntlernas ok gjordes åter tyngre. Betecknande är att

man kallat denna tid godsherrarnes period. Regeringen tycktes taga

parti för dessa mot bönderna. Hon visade framför allt den största

konsideration för de adliga godsegarnes gamla företrädesrättigheter.

Det var endast en konseqvens af den herskande riktningen, att äfven

adelns företrädesrätt till de högre embetena i motsats till Struensees

maxim principielt åter upptogs.

Lagstiftningen af år 177-2 bestod, säger en dansk historiker, från

början "mest i undanröjandet af ministéren Struensees lagar och in-

rättningar; skada endast, att dervid icke skildes mellan de goda och

de skadliga."** Men med tillfredsställelse omtala danska författare

det danska språkets återinsättande i sina rättigheter under Guldbergs

ministere, alla utländingars uteslutande från det återstälda geheimestats-

rädet och förordningen om indigenatsrätt (den 15 januari 1776), ge-

nom hvilken "tillträdet till embeten inom konungens stater förbehöllos

infödde undersåtar allena eller sådana, som äro att akta lika med dem."

Denna förordning, hvilken i ordets egentliga mening ansågs för Guld-

bergs verk, fann bifall äfven hos dennes motståndare.

Ganska mycket af Struensees inrättningar och anordningar sön-

derbröts nu på ett hårdhändt sätt. Likväl kunde det icke alldeles ut-

rotas; det har i gynsammare tider återvändt eller gifvit en kraftig

impuls till framtida nya reformer. Ganska mycket ha äfven de dåva-

rande makthafvande icke vågat åter upphäfva, utan låtit det bestå, eme-

dan dess gagnelighet på ett alltför öfvertygande sätt talade för sig

sjelf. Så var t. ex. förhållandet med Struensees reformer i domstols-

väsendet. Men regeringskollegierna och finansväsendet återstäldes till

större delen på den gamla foten. Äfven Köpenhamns magistrat åter-

stäldes i sitt gamla skick 1772.

De nya maktinnehafvarne hade emellertid af Struensees fel lärt

att gå mera försigtigt tillväga. Kättsvidrigheten af den nya regeringens

existens var minst lika så stor, ja i sjelfva verket ännu större än hen-

nes föregångares. Äfven hennes tillvaro hade öfverhufvud blifvit möj-

* AUen.
** G. L. Baden, Christian VII Regerings Aarbog.
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lig blott genom konung Kristians personliga otillräknelighet. Men i

motsats till den häftigt framrusande och omåttligt oförvägne diktatorn,

sökte hon allt framgent brioga sitt ursprung i glömska genom diplo-

matisk skicklighet och varsamhet och framför allt genom ett visserligen

icke alltid insigtsfuUt men dock ifrigt patriotiskt gynnande af danska

nationalintressen. Derför respekterade man i Danmark den Guldberg-

ska ministéren, om än denna, oaktadt några oemotsägliga förtjenster,

i allmänhet lika så litet förstod att göra sig omtyckt, som drottning

Juliane, hvilken i många år omsorgsfullt betäckte den med sin auk-

toritet.

Guldbergs upphöjelse sammanhängde för öfrigt på det närmaste

med grefve Kantzaus afskedande.

Hade denne högmodige man trott sig af Struensees undergång

skola draga den största fördel för sig sjelf, hade det i första ögonblic-

ket sett ut, som om han fortfarande skulle komma att beherska en-

kedrottningen och med henne hofvet, så kunde dock de, som skådade

djupare, aldrig tro på en varaktig förbindelse mellan två så olikartade

elementer. Denna förbindelse blef icke hållbarare derigenom, att Rant-

zau för att ställa sig in hos enkedrottningen och likasom utbreda en

slöja öfver sin forna förbindelse med Struensee, ännu en gång, likasom

under sin vistelse i Eom, började spela rollen af ett helgon, en ifrig

kyrkogångare. För en tid kunde drottning Juliane finna sig föranlåten

att skona honom och upprätthålla den konstlade enigheten med ho-

nom. Men redan några månader efter den stora katastrofen visade sig

hans aflägsnande från regeringen och konungens råd vara en absolut

nödvändighet, så väl frän moralens som från politikens ståndpunkt —
och här trädde åter en nödvändig hänsyn till Ryssland i förgrun-

den. Kejsarinnan Katharinas oförstälda och oöfvervinneliga motvilja

för Rantzau uppgifves från alla håll såsom hufvudorsaken till hans

störtande.

Med en årlig pension, som åtminstone satte honom i stånd att

någorlunda tillfredsställa sina mest påträngande fordringsegare, erhöll

han i början af sommaren 1772 afsked från alla sina embeten. Han
vände genast Danmark ryggen, kastade åsido all politisk verksamhet

och reste till södra Frankrike. — Med Rantzaus plötsliga störtande

hade den nya regeringen — visserligen alldeles oafsigtligt — gifvit

sin tillintetgjorde motståndares minne en viss upprättelse.

Men ingen Homerus, ingen Virgilius kom eller skall någonsin
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koraraa för att förhärliga denna dystra natt, födelsenatten för en i flera

hänseenden s;\ bedröfiig reaktion. Juliane Marie, den gndliga och in-

skränkta furstinnan har af den motsatta riktningens anhängare blifvit

mycket strängt bedömd. Dereraot har medlidandet omgifvit den an-

dra drottningen med ett poetiskt skimmer. Och hvem kan neka det

— äfven ii historieskrifvarens sida förtjenar hon en allvarlig medkän-

sla, hon hvilkens höghet var hennes olycka, och som sedan i olyckan

vann en ny höghet.

Då Karoline Mathilde, skild från sin gemål och tillika med våld

för alltid skild från sina barn, med otaliga kyssar tog ett rörande far-

väl af sin lilla dotter, förblef i hennes omgifning intet öga torrt. Hon

hade icke minst sin motståndarinna Julianes ädelmod att tacka för,

att detta barn — sedermera moder till den bekante Kristian August

af Augustenborg — icke, såsom från början var meningen, gjordes arf-

lös. Men i stället måste hon nu öfverlemna det älskade barnet i främ-

mande händer, då hon i maj 1772 lemnade det bistra Kroneborg och

flyttade till en stilla ort inom sin broders tyska besittningar, den han-

noverska staden Celle. Endast Englands hotande uppträdande hade

bevarat henne för ett ännu värre öde, för en förvisning till Jutland,

som skulle ha blifvit liktydig med lifstidsfängelse. Dock var äfven

hennes nya tyska residens "blott en tillflykts- och förvisningsort för

henne''.
*

Georg III var utan all fråga likasom sina ministrar öfvertygad

om sin systers skuld i förhållande till Struensee. Men detta hindrade

icke, att han af högre nationella och familjehänsyn, just efter hennes

skilsmessa, som ju tillika upplöste hennes förbindelse med Danmark
och åter gjorde henne till engelsk prinsessa, på det bestämdaste antog

sig hennes sak. Keith, hvilkens fasta hållning redan från början vun-

nit konungens uttryckliga bifall och förskalfat honom Bathordens röda

band, erhöll sålunda i medlet af april uppdraget att energiskt fordra

drottningens frigifvande. Han hotade slutligen att med vapenmakt ge-

nomföra denna fordran. I denna hållning understöddes han af den

allmänna meningen i England, som så afgjordt var för drottning Ma-
thilde, att lord Norths ministére var utsatt för skarpa angrepp inom

pressen för den skenbara likgiltighet, den i början för denna sak visade.

Omgifven af en liten hofstat, men öfvergifven af allt, som påjor-

* Nath. V. WroxnU, J'osthnmous memoirs.
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den varit henne dyrbart, visade hon der i olyckans ensamhet, from och

inåtvänd, en värdighet och, återvinnande sin naturs ursprungliga blid-

het, en välgörenhet, som ända till denna dag bevarat henne i en ädel,

vemodig erinran. Att hon, den ömmaste moder, måste se sina barn

slitas från henne utan att någonsin få återse dem — denna sorg kunde

hon aldrig öfvervinna. Ett plötsligen uppdykande hopp att på nytt

förenas med dem genom en kontrarevolution, som, planlagd af några

missnöjde adelsmän, skulle ha återfört henne sjelf på danska tronen,

kunde hon visserligen för ett ögonblick omfatta med otålighet, med
feberaktig ifver — men endast för att, efter försvinnandet af detta

drömda hopp, blifva så mycket mera medveten af sin tröstlösa tillvaro

och längta efter en snar befrielse genom döden. Ofta talade honom
att hon ville dö, att hon "gerna ville dö", och redan våren 1775 för-

barmade sig döden öfver den ännu icke tjugufyraåriga qvinnan. Att

hon skulle ha blifvit förgiftad, är blott en dikt.

Så slutade det drama, hvars hjeltinna hon varit. Den högsin-

nade, kärleksfulla qvinnan kunde ha stått i historien såsom en af de

förträffligaste furstinnor, om icke ödet, som ej frågade efter hennes

hjerta, fastkedjat henne vid en af de ömkligaste furstar. Men äfven i

sin skuld höjde hon sig till en själsstorhet, en sjelfförsakelse, som stäl-

ler henne högt öfver hela hennes omgifning och framför allt öfver den

man, som förrådt henne.

Struensee var visserligen ingen hjelte, ingen filosofisk och ingen

tragisk. Han strandade på den inre motsägelsen mellan sina höga

uppgifter och sin mot dem ej svarande personlighet. Stödda på skarp

iakttagelse, klart förstånd och stor beläsenhet, räckte hans teorier dock

icke till för att ersätta statsmannens praktiska erfarenhet. Medelst

hastiga ordonnanser, efter förut fattade idéer och färdiga slagord, trodde

han sig kunna reformera en nation, utan någon aning om nödvändig-

heten af det sega och tysta, det intensivt mödosamma arbete, som låter

sina säkra frukter långsamt mogna, utan någon aning om en nations

ande och organism, dess moraliska medvetande och dess lidelser. Be-

herskande tronen, trodde han sig beherska staten — och herska ville

han efter Fredrik II:s af Preussen föredöme, hvilken sjelf blott för-

aktade denne uppkomling. Han såg icke, att en lånad auktoritet icke

kunde ersätta en furstes ärfda, djupt rotade auktoritet, aldrig kunde

förskafla honom en fullständig lydnad, om han än hade egt den "in-

sigtens diktatur", som tillerkändes nämde kraftfulle konung. Att han
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vandrade på en svindlande höjd, var icke hans riitt och icke hans för-

tjcnst; det var hans hrott och blef dorför lians förbannelse. Men så

tragisk denna motsägelse mellan vilja och kunna eller iiinllan vilja och

få än må vara, var det dock ingalunda i hård kamp med ödets mak-
ter som Struensees rika ehuru icke genialiska natur och hans omfat-

tande lifsgerning gingo under. Han lät öfverraska sig af ödet. Slut-

ligen blind i lyckan, visade han sig liten i olyckan. *

* Detta totalomdönic om .Strucnsee är taldt af j)rof. Wittifli, livilkon

vi — s&som i inledningen redan tillkännasififvits — hufvudsakligen anlitat för

iramställniniTcn af Struensees drama. Hans arbete är emellertid en utförlig

monognvfi, åtföljd af många bilagor, hvilka vi i sammandrag tillgodogiort i

texten. si\ väl som hans citat från andra förfiittarc. Vid bearlietningen af dessa

och andi-a materialier för '"Europas hof" hafva vi haft biträde af dr. A. F.

Åkerberjr.



Hemliga rapporter från Struensee'ska tiden af svenska ministern i

Köpeniiamn, friherre J. W. Sprengtporten".

1.

Festen pä konungens födelsedag, Mathilde-ordens instiftande.

Köpenhamn den 31 Januari 1771.

Hans maj:t konungens af Danmark tisdagen den 29 i denna må-

nad infallna födelsedag blef härstädes firad med utmärkta festivi-

teter, sådana som kunde finnas mest tjenliga, ej mindre att ådagalägga

den inom hofvet och kungl. familjen af sådan anledning rådande fäg-

nad, än att tillika lemna allmänheten ett tillfälle till deltagande der-

utinnan.

Sedan den föregående måndagen, då hans kungl. höghets den

unge kronprinsens födelsedag jemväl inföll, de härvarande främmande

ministrar och öfriga förnäma personer efter förut skedd tillsägelse, vid

allmän cour och apartement sig uppå stället om aftonen infunnit till

lyckönskningars afläggande, och hvarvid tillika en konsert af då här-

varande italienska operasångare uppfördes, blef derpå den följande da-

gen jemväl cour en galla om förmiddagen hållen uti den så kallade

* Enligt den förut nämda planen meddela vi nu ett slags dagbok, som
hittills, med undantag af några smärre utdrag, hvilat i handskrift i k. riks-

arkivet. Föi'utom förf. till den förutnämda akademiska afhandlingen, utg. i

Upsala 1851, har äfven en dansk forskare, professor E. Holm, tillgodogjort]

några af depescherna uti en uppsats om danska utrikes politiken under Stru-

ensee, i dansk Historisk tidskrift (1870). Äfven om Sprengtportens rapporter, I

för nämda vetenskapliga syftemål, ej varit så synnerligen mycket gifvande,

synas de oss i en populär framställning fullkomligt på sin plats, såsom inne-

hållande åtskilliga pikanta detaljmålningar och notiser. Att rapporterna, som
äro skrifna dels till k. mai:t, dels kanslipresidenten grefve Ulrik Scheffer, riks-

rådet grefve Ekeblad m. fl, ådragit sig en betydlig uppmärksamhet hos ve-

1

derbörande i Stockholm, framgår af de ofta återkommande anteckningarna:

"Uppläst i rådskammaren", "Uppläst i Sekreta Utskottet" o. s. v.
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riddarsalen på slottet, hvarest deras majestäter då vid samma till-

ITille ifrån en utbygd balkong behagade åse en slags fete som på den

yttre borggården för allmänheten anstäldes på sätt, som vid större

sollenniteter ske plågar.

Härtill var en särskild bygnad derstädos uppförd, hvarifrån pen-

ningar utkastades, bestående uti särskilda öfver tillfället slagna guld-

och silfvermynt, jerate det att förfriskningar af en tillredd stekt oxe,

med flera matvaror, samt under vins rinnande utdeltes till de derstä-

des församlade stadens innevånare.

Till aftonen var, efter slutadt skådespel uppå kungl. franska tea-

tern, en bal mas((ué uti flere af de kungl. rummen på slottet anstäld,

hvartill biljetter af herr öfverste marskalken utdelades.

Förliden gårdag blef en ny italiensk opera, som likaledes härtill

särskildt blifvit komponerad, uppförd, och hvarmed de festiviteter sig

slutade som vid detta tillfälle förehafts. Minnet af högtidligheterna

är for öfrigt särskildt stadfästadt genom en riddarorden, den hennes

maj:t regerande drottningen, under namn af Mathildeorden stiftat, att

bäras så af fruntimmer som kavaljerer, och hvilken uppå hans maj:ts

födelsedag till en början utdelades endast till några få personer här-

städes utom kungl. familjen, nämligen af fruntimmer hennes maj:ts

hofmästarinna fru Plessen, fru grefvinnan Holstein, fru Gähler och fru

Schimmelman, samt af manspersoner, generallöjtnanterna herr Gähler

och grefve Kantzau-Ascheberg, kammarherre Brandt och konferensrå-

det Struensee.

Antalet af ordens ledamöter kommer eljest for alltid att inskrän-

kas och bero vid 24 personer, hvaribland tros att några flere främ-

mande af kungl. danska såväl som af hennes maj:t drottningens egen

familj vid engelska hofvet äfven skulle komma att inbegripas och med
denna orden framdeles blifva ihågkomna, hvarom dock ännu ej något

med visshet bekant är.

Ordenstecknet består uti hennes majits drottningens chiffer uti en

infattning af juveler med en kungl. krona och bäres af manspersonerna

en collier uti ett randigt band i silfver och rosenrödt, samt af frun-

timmer på bröstet uti ett mindre band af samma färg; varande eljest

vid utdelandet den omständigheten iakttagen, att de damer och kaval-

jerer, som härmed blifvit gratificerade, och hvilka förut burit den af

hennes maj:t, framlidna enkedrottningen Sofia Magdalena, inrättade
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orden "Uunion parfaite", blifnt anbefalda att denna senare nedlägga

och återleverera.

Med allt undersåtligt nit etc.

Struensees makt och duglighet.

Köpenhamn den 18 juli 1771.

Konferensrädet herr Struensee, som redan under någon tid varit

förordnad till hans danska maj:ts maitre de requettes och uti sådan

qualité samt genom en allt mera vunnen kredit hos deras majestäter

synts blifva uti mycket anseende, är numera för några dagar sedan

vorden utnämd till geheimekabihettsminister, hvilken syssla och karak-

ter, ehuru densamma såsom förut härstädes ovanlig väl ej kan till

fullo anses i lika grad med förste statsminister dock merendels synes

deremot svarande blifva, i betraktande af den dermed förknippade

betydliga förvaltning och bemälte herr konferensråd upplåtna rättighet

att allena till föredragning hos hans maj:t konungen ifrån kollegier

och andra embetsverk ärenderna emottaga, och åter till expedition ge-

nom geheimekabinettet besörja. Om denna herr konferensrådet Stru-

ensees nya värdighet äro kungörelser till alla vederbörande kollegier

och andra befälhafvare afgängna, med befallning att på lika sätt hör-

samma och sig till efterlefnad ställa de order som endast med dess

underskrift och det vanliga kabinettssigill försedda, i hans maj:ts höga

namn utfärdas, som de hvilka eljest af hans maj:t egenhändigt under-

tecknas, och då jemväl alltid med herr Struensees kontrasignation

hädanefter komma att försedda blifva*.

* Såsom bilagor till sina framställningar meddelar Sprengtporten allt

emellanåt utfärdade kungliga förordningar. Såsom karakteristisk anföra vi

här den första bland dem:
Kongelig acte angående det geheime Statsconseils ophävelse. Fre-

driksbergs slott den 27 December 1770.

Vi Christian den syvende etc. etc. erkläre og bekräfte hermed at efter-

som de, stater angående foranstaltninger i en souverain regeringsform ved

mängde af de derudi deltagande personer af höj rang, og den af dennem i

tidens längde erhvervedc anseelse, ikkun giöres mere besvärlige og forvirrede,

og dores udförsel derved forsinkes; og da intet ligger oss mere på hiertefc

end at det almindelige beste med iver befordras, til hvilken ende vi ikke vilde
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Om bomälte numera gelioimekabincttsminister, ifriln bArjan af dess

vunna insteg ocb kredit, llitit förspörja mycken aktivitet och skicklig-

het vid de hiirstädes nyligen till mycken del genom dess bedrifvande

skedde anstalter och förändringar, samt äfven i öfrigt synes ega så-

dana egenskaper som kunna utfordras till en så vigtig förvaltning, så

ans-T man jt>mväl, det honom en allt vidsträcktare intiuonce uti rege-

ringsärendcrna lärer tillerkännas, och att han äfven framgent sig där-

vid torde kunna bibehålla*.

vare cnten opholdte eller forbindrede i at fölge de regler og föje de foraii-

staltninger som före till dctte mål, så har vi fundet for godt det forhen vä-

rende geheime statsconseil aldeles at ophäve og lade indgå, h^orved vores

öjemärke er, at give vores reseringsformo sin naturlige og viisenlige renhed.

og samme derudi at vedligebolde, og skal bemälte regeringsform i alle stjk-

ken således viirc og förblive, som den vore kiäre forfädre höjlovlig i hukom-
melse af folket er överdragen, så at der end ikke bör eller skal vare nogen
skin til overs at vi vilde fravige den mening og hensigt udi hvilken under-

såtterne sig til vore forfäder have övergivet. Til bekräftelse på foranforte

have vi derover ladet forfatte tvende ligelydende akter, den ene i det danske
og den anden i det tydske sprog som skal henlegges til giemme og beväring,

den ene i det danske og den anden i det t3'dske cancellie archiv. Givet pä
vört slott Fredriksberg den 27 Decemb. 1770.

Under vores kont^l. hand og St^l,

Christian.

* "Man måste medgifva" — skrifver Lagerbring i Nya statshistorien i

nraandrag — 'att Struensees ingripning vid danska hofvet gjort en märk-
' vändpunkt i danska historien. Tillförene voro gamle män af lång förfa-

nhet brukade uti riksvårdande ärenden, nu kom allt under en ung mans
nsigt, som utan religion, utan förfarenhet, fast med ett slags naturligt för-

iid, var blefven en allrådande minister, och derjemte fick tillfälle att göra
_ så mästare af alla tillgångar till konungens person, att det var icke möj-

/r att låta hans maj:t veta, hvarken huru det stod till i riket, eller hvad
inänheten led och tänkte. Den nye statsministerns förnämsta ögonmärke

.ar att omstöpa och förändra allt, och var han så ftiycket mindre i stånd att

göra det med urskilning, som han hvarken förstod landets språk eller frågade

efter att lära det. Den ringa aktning han hade för danska språket, samman-
fogades med förakt för sjelfva danska nationen, så att han ock vid tillfälle

haft den förgripliga utlåtelse: Was wUl der dumme Dänc thnn."



108

3.

Allmänna anmärkningar om do frän Struensee utgångna förordningarna.

Köpenhamn den 2 juni 1771.

Hos eders kungl. maj:t har jag mig härmedelst underdånigst ut-

bedja bort få hafva den nåden anmäla de författningar vid inrikes ad-

ministrationen härstädes, som hans danska raaj:t genom utgångna för-

ordningar senast täckts låta påbjuda.

Deribland anmärkas åtskilliga landets och innevånarnes bästa i

allmänhet påsyftande, och hvartill anledning företetts af en i flere pro-

vinser fölidet år infallen missväxt, i förening med svårigheten af span-

målsbrist genom skeppsfartens och tillförselns hindrande under en lång-

varig stark vinter.

Sådant är förbudet redan under den 11 februari emot all vidare

bränvinstillverkning här i Danmark, såsom ock den derefter genom pla-

katet af den G maj lemnade prolongation af tillståndet till utrikes span-

måls införsel till slutet af nästkommande september månad, och hvil-

ket efter förra förordnandet till maj månads utgång innevarande år sig

skulle komma att sträcka; utom hvilket man äfven föranlåtits att så-

som någon utvägs bibringande för de fattigare af denna stadens inne-

vånare till nödig utkomst, låta öppna de härvarande kronomagasiner till

utsäljning, för ett visst lindrigare pris, af der befintligt spanmålsförråd.

Som regeringens sorgfällighet uti senast förlupen tid derpå mycket

varit fästad, huru landtbruket i allmänhet här i Danmark kunde upp-

hjelpas ifrån dess myckna utiräkade vanmakt, och man förnämligast an-

sett dertill bidragande vara kanna den uppmuntran och anledning till

bättre vårdande af egen jord som allmogen leiiinades, men i afseende

hvarpå deras husbönders eller frälsejordegares hårdare medfart och tvång

understundom hinderlig vara funnits — ty är redan år 1769 en kungl.

stadga eller så kalladt hofveri-reglemente utfärdadt, som efter hem-

mannens beskaffenhet samt mer eller mindre aflägsenhet ifrån hufvud-

gården, till grund och rättelse för utfordradt arbete tjena borde; hvil-

ket numera åter ånyo till desto nogare efterlefnad genom anord-

ningen af den 20 sistlidne februari påbjudet och igentaget är.

I afsigt att desto mera hämma lurendrejeri och tullsvek är straf-

fet dera uti åtskilliga afseenden ock närmare utstakadt genom förord-

ningen af den 25 i samma månad.
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Så har ock hans danska maj:t medelst särskilda förordningar och

plakater behagat iitskilligt pSbjuda låta, såsom:

Under den 8 april rörande förvandtskapsleder tillåtelsen fur dess

undersåtare att ingå äktenskap utan förutgången ansökning om kungl.

dispens; såsom ock på hvad sätt suppliker och memorialer antingen till

hans maj:t sjelf, eller de kungl. kollegier för framtiden böra författas,

till undgående af all onödig vidlyftighet, så väl som till urskiljande

af de ärender, hvaröfver dylika kunna ega rum eller emottagas.

Under den 8 i samma månad, förnyandet till all sin kraft och

stränghet af de lagens rum, som lemna borgenärer tillgång och utvägar

genom utmätning eller personers angripande, att komma till sin be-

talning hos gäldenären utan åtskilnad af stånd eller värdighet, till före-

kommande i synnerhet af de missbruk och olägenheter, som genom do-

marens på detta senare hafda afseende oftast funnits härröra.

Under samma dato, att föräldrar ej vidare må vara tillåtet utan

förutgången anmälan vid domstolen, och dera erhållet utslag, att efter

eget godtycke och af de anledningar som något fattadt missnöje öfver

deras barns uppförande kunde förete, låta dem uti de här i staden el-

ler på Möen inrättade tukthus till förbättring insätta.

Under den 27 i samma månad, att det på gröfre tjufverier före

detta utsatt lifsstraflf nu mera deremot till korporelt straff såsom kåk-

strykning, brännmärke, slafveri med mera kommer att förändras, och

åndteligen under den 6 sistl. maj att de handlande i Köpenhamn och

andra rikets städer, då de med egna fartyg vissa utrikes varor såsom

vin, bränvin och vinättika inhämta, dera lika upplagsfrihet förunnas

emot hvad tullordonnansen eljest derom stadgar.

Ett så kailadt tal-lotteri har eljest här i staden för kort sedan

blifvit upprättadt, efter det sätt som de genuesiska, berlinska» och på

flere utrikes orter varande lotterier äro anordnade.

Prinsessan Lovisa Augustas tlöpelseakt ined åtföljande utmärkelser för Struensee.

Köpenhamn den 25 juli 1771.

Stormåktigste, allernådigste konung!

Hennes kungl. höghets den nyfödda kungl. danska prinsessans dö-

från Europas hof. o
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pelseakt blef sistlidne måndag den 22 innevarande, då äfven hennes

maj:t regerande drottningens födelsedag inföll, uppå lustslottet Hirsch-

holm företagen och firad medelst någon derstädes anstäld festivitet en-

dast inom hofvet och kungl. familjen, samt i närvaro af några få kungl.

danska högre embetsmän, som undfått särskild befallning att sig der-

vid infinna *.

Hennes kungl. höghet, som undfått det namnet Lovisa Augusta

* Om den uppmärksairihet, hvarmed allt som angick gunstlingen blef

behandladt, vitnar äfven följande lilla notis ur hvardagslifvet på Hirschholm,

befintlig i en "apostille" från Sprengtporten af 20 juni 1771

:

"Förleden gårdags morgon har vid lustslottet Hirschholm den obehag-

liga händelse sig tilldragit att konferensrådet och hans danska maj:ts Maitre

des Kequettes herr Struensee under ridandet gjort ett ganska äfventyrligt fall

ifrån hästen, som i anseende till de svårare påföljder i början derafbefi'uktats,

i allmänhet härstädes mycken uppmärksamhet åstadkommit, då såsom bekant

är, bemälde konferensråd, förmedelst dess egande favör hos deras danska re-

gerande majestäter, vid närvarande tid är att anse för en af de mest bety-

dande personer här vid hofvet.

I dag eges likväl allt hopp om hans återställande, och att sedan endast

ett brott uti handlofven samt någon annan tagen utvärtes skada blifvit botad,

han åter snart lärer kunna sina vanliga förrättningar bestrida".

En plansch i den förut omtalade Haiumerska samlingen framställer

Struensee till häst. Bland bifogade verser har en denna lydelse:

Jeg Struensee, bekjendt som greve,

Skal lare folk til gavns at leve.

Den danske pöbel skal jeg knibe,

Så den skal danse for min pibe.

Min myndighed skal man tilbede

Udi den plan, jeg vil berede,

Og hvor man nävner Struensee,

Skal vise sig höiagtelse.

Hofvet uppehöll sig från den 6 juni 1771 till den 30 november på Hirsch-

holm, och det var vid denna tid ett ställe, der elegans, den finaste smak och

lifliga förlustelser hade sitt hem. "Det fans," säger Keith, "kanske intet hof,

der man egnade mera omsorg åt de utländska ministrarne än här. Två da-

gar i veckan dinerade de på Hirschholm vid kungens taffel. Konungen giorde

vid dessa tillfällen en eländig figur; drottningen deremot icke; hon var prakt-

fullt klädd och nobel och ståtlig att åse. — När Mathilde red på jagt var hen-

nes hår uppstruket tätare än vanligt. Hon bar en dufvofärgad grå kastorhatt

med guldband och guldvippor,' en krusad skjorta och manskrage; nedanför

kjorteln framstncko ett par sporrar. Sålunda gjorde hon en nobel figur. Hon
besteg en majestätisk gångare, och ståtligt for hon på jagt genom skogen;
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efter dess farmoder och mormoder, blef till dopet buren af hennes

maj:t enkedrottnintjen Juliana Maria, och voro utom hö<,M)('mälta drott-

ning, samt hans maj:t konungen sjelf och hans kunj^d. höghet prins

Fredrik, eljest ej n;1gra andra, eller utrikes faddrar nämda.

Af promotioner, som vid dylika fagnesamma tillfälligheter pläga

vid hofvet företagas, hafva nu endast herr konferensrädct Struensee, som

för kort sedan äfven till kungl. dansk geheime-kabinetts-minister är

vorden atnämd, och herr kammarherren Brandt uti grefligt stånd

blifvit upphöjda.

Hennes maj:t drottningen, som befinner sig alldeles återstäld och

vid hög välmåga, har jemväl allaredan förliden gårdag vid den van-

liga couren uppå Hirschholm sig en public visat, då ett nytt italienskt

skådespel i anledning af det oraförmälta tillfälle uppfördes samt af

begge deras Majestater bevistades.

hennes kinder blossade af helsa och kraftig ansträngning. Det var dock i en

olycklig stund för Mathildes rykte, att hon tillegnade sig bruket att rida på
detta sätt (i manssadel), ty ehuru detta var vanligt bland arrendatorernas hu-

strur och döttrar, var det hittills okändt bland de högre klasserna och väckte

derför förargelse. Hennes oqvinliga beteende i jagtkläder åstadkom kanske

mera anstöt, än den obetänksamma ynnest hon visade sin ridkamrat."

Vidare sknfver Keith om det tjusande lustslottet, hvilket sedermera på

Fredrik VI:s befallning blef nedrifvet ända till grunden, förmodligen för att

sålunda utplåna minnena af Struensees glansperiod —i Keith skrifver: "Hvarje

smak och period finner sin typ i de danska palatsen; men den högsta grad

af den öfverdådighet och prakt, som utmärkte Ludvig XIV:s tidehvarf, fans

på Hirschholm. Trädgården var prydd med all fransk förfining, och inne i

slottet bländades ögat af en mängd solida silfverinläggningar, blandade med
perlemo, bergkristall och ädelstenar. Öfvorett marmorbord hängde ett porträtt

i en bred förgyld ram. Det förestälde en dam, klädd i blått satin, broderadt

med guld och kantadt med spetsar.. Kring halsen ett perlband och samma
slags ringar i öronen. Håret uppstruket efter tidens mod och pudradt samt

prydt med guldkedja, emalj och juveler. Ansigtet var ovalt, pannan hög och

hvälfd, näsan fint böjd, munnen stor men vackert tecknad, läpparne röda och

svällande, ögonen stora och af en egendomlig blå färg. milda men eröfrande.

Det behöfdes icke att kasta ögat på purpurmanteln, fodrad med hermelin, som

vårdslöst hängde öfver ena axeln, för att i henne uppdaga en drottning."

Drottning Karoline Mathildes porträtt, så väl som Struensees med fle-

ras, torde vi framdeles komma att meddela, i det nämligen "Europas hof"

möjligen kommer att åtföljas af ett särskildt porträttgalleri.
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5.

Återkallandet af hrr St. Germain och Keverdil.

Köpenhamn den 22 ang. 1771.

Såsom jag med säkerhet numera fått inhemta, skall hans danska

maj:t, i följd af dess fattade beslut att hit återkalla fältmarskalken och

för detta kungl. franske generalen herr grefve St. Germain, äfven alla-

redan i detta afseende en egenhändig skrifvelse till honom hafva aflåtit.

Ett dylikt steg anses vid närvarande tid härstädes desto mera

märkligt vid erinran af de omvexlingar och händelser som gifvit an-

ledning till bemälte herr grefves och fältmarskalks så väl första anta-

gande här i tjensten samt dess derunder hafda kredit och betydliga

förvaltning, såsom ock därefter åter skedda entledigande derifrån, un-

der ogillande af de planer som till arméens och militärväsendets in-

rättning härstädes af honom varit uppgifna och påarbetade.

Herr grefve St. Germain har eljest, sedan dess afresa härifrån

hofvet för en fyra års tid sedan, varit vistande uti retraite först i

Worms och sedan på någon ort i landskapet Franche Comté; och tros

han nu, sedan hans danska maj:t således förklarat sig dess tjenst åter

af nöden hafva, desto mindre lära kunna undgå att sig här tillbaka

inställa, oaktadt allt hvad betänkligheter å hans sida dervid kunde

uppkomma, som han i annor händelse kunde löpa fara att alldeles för-

lora den pension af 14000 riksdaler årligen, den han vid första hit-

komsten under högstsalig hans maj:t konungen Fredrik V:tes regering,

sig för lifstiden betingat, och hvilken jemväl i förmåga deraf ännu

härtills hvarje år till honom oafkortad blifvit utbetald.

En annan för detta varande embetsman härstädes af främmande

nation, nämligen etatsrådet Keverdil, är ock hit återkallad, ' och lärer

såsom förmodas redan vara på hitresan. Han hade redan för längre

tid tillbaka, hos hans maj:t konungen såsom kronprins, varit antagen

till informator i fransyska språket, hvarefter vid hans maj:ts regerings-

anträde han till dess lektor och bibliotekarie med karakter af stats-

råd blef befordrad, men omsider kort derpå disgracierad och förvist

hofvet, i anseende till några yppade omständigheter som gifvit att miss-

tänka hans syftemål och bearbetande vara stäldt derhän, att söka för-

värfva någon obehörig influence och att uti statsakerna sig inblanda.

Han lärer nu, efter hvad man förmenar, komma att uti något em-
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bete åter insättas samt, såsom en del tro, vara ärnad att uti hans

niaj:ts jxeheimckabinett herr grefve Struenseo vid de ministorieHa firen-

ders l'örvaltniii|,' biträda.

Ifrån Petersburg är förliden gårdag hit återkommen kungl. dan-

ska kammarherren och öfversten Falckenskiold, som för någon tid se-

dan härifrån dit afreste, såsom anledning är att förmoda med något

sårskildt ärende chargerad.

Vid det tillfälle bemälte kammarherre samma dag vid don van-

liga couren på Hirschholm sig instälde, syntes han på ett mycket nådigt

och distingueradt sätt af deras danska regerande majestäter blifva an-

sedd och eraottagen.

6.

Ytterligare om Struensecs reformstadgan den.

Köpenhamn den 5 september 1771.

De genom kungl. förordningar härstädes senast stadgade författ-

ningar, som hos eders kungl. maj:t jag härmedelst mig underdånigst

skolat få hafva den nåden anmäla, äro uti följande bestämda.

Såsom deribland först, likmätigt den fattade afsigt af reform och

inkränkning vid kollegier och civilstaten i allmänhet af all öfverflödig

betjening, har hans danska majest, i öfvervägande kommit hurusom

det här i staden under förfluten tid tillförordnade generalkommers-

kollegium kunde utan saknad eller olägenhet alldeles indragas, och

dess förvaltning deremot, såsom endast handeln och fabriksväsendet

rörande, af linanskammaren och de dervid nyligen upprättade kontor

beqvämligen bestridas; ty är sådant äfven till verkställighet bragt.

I lika måtto har hans majrt genom en förordning nyligen täckts

lemna tillåtelse för samtliga dess undersåter så på landet som i stä-

derna, att hädanefter få låta hemma i husen deras barn till dopet be-

fordra, då af barnens svagare tillstånd eller hvad annan anledning der-

till å deras sida gifvas må, de sådant för nödigt akta, och hvarför-

medelst således den förra författning härom af år 174r), som utsätter

en viss ansenligare afgift efter stånd och vilkor för friheten af bar-

nens döpande hemma i husen, numera upphäfves och återkallas.

I anseende till den under sistförliden vinter härstädes yppade
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särdeles svåra spanmålsbrist och dyrhet, såsom ock vid en sig inneva-

rande år företeende beklaglig liknelse till missväxt och mangel på dug-

lig spanmål i landet, har man funnit sig föranlåten att vara omtänkt

på anstalter till möjligaste förekommande af det förra, och att lemna

de handlande tidiga utvägar att med tillräckligare förråder sig förse

hinna, i hvilket afseende genom det af kongl. finanskollegium derom

nu utfärdade plakat, tillåtelsen till främmande spanmåls införsel blif-

vit till Juni månads slut nästkommande år 1772 ackorderadt och för-

längdt.

Till de kongl. postinkomsters formerande, och att betaga de miss-

bruk och underslef som tid efter annan vid postverket genom åtskilliga

embetsmäns och andra betjentes vid de publika inrättningar nyttjade

postfrihet sig insmugit, har man för godt funnit att dervid numera

för framtiden en ansenlig inskränkning göra, så att dessa personer dels

alldeles en sådan frihet förlustiga blifva, dels ej annorlunda än vid

särskilda tillfällen och under vissa vilkor densamma nyttja kunna, om
hvilket allt det härvarande generalpostembetet undfått befallning att

sådant förordnande utgå låta.

Smädelser i tryck. Vederbörandes IcalJsinnigliet derför.

Köpenhamn den 15 Sept. 1771.

I vördsam anledning af eders excellences emot mig yttrade höga

åstundan att få del af de skrifter som härstädes understundom vid nu

ackorderade skrif- och tryckfrihet utgifvas, och såsom regerings eller

andra allmänna ärender påsyftande, kunna någon mera uppmärksamhet

förtjäna, har jag trott mig ej underlåta böra att nu härhos i ödmjuk-

het insända 2:ne dylika skrifter, som för deras särdeles förgripliga in-

nehåll emot de kongl. personer sjelfva, ej mindre än emot en del nya

författningar och de embetsmän som hans danska maj:ts ministére nu

hufvudsakligast utgöra, såsom ganska märkliga förekomma.

Hvad man eljest i allmänhet så väl vid dessa som flere dylika

skrifter beundrar, är att regeringen och de sistbemälte personer med

mycken kallsinnighet allt sådant anse, samt ej i minsta måtto visa
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sifj bokvninide för do snnUlefnlla uttydniiifi^ar af deras göroraål som

alliiiänheton pa sådant sätt för (igonen läggas.
*

8.

Matrosupploppet vid Hirschholm. Förlåtelse och straff.

Köpenhamn den 19 Sept. 1771.

Uti mitt ödmjuka sista under den lö innevarande har jag haft

den äran inberätta huru som nägon orolighet ibland en del härvarande

norske matroser då nyligen försports i anseende till fattadt missnöje

öfver beräkningssättet och betalningens fördröjande af deras tillkom-

mande månadspenningar sedan de blifvit hitkommenderade till tjenst-

göring uppå de skepp dem man till eskaderns förstärkande i Medel-

hafvet ärnat låta afgå.

Ehuruväl det i sig sjelf nog dristiga steg å detta manskaps sida,

att af egen drift och uti en nog talrik hop begifva sig till Hirschholm

i tanke att hans maj:t konungen i egen person föredraga bes^frär uti

ett dylikt beskaffadt mål, således till mycken del kunnat förtjena att

såsom upproriskt anses och beifras efter den anledning jemväl lagar

och krigeartiklarne derutinnan förete, så har man ändock hos regerin-

gen vid detta tillfälle funnit de konsiderationer mera gällande vara

som förmått densamma att visa sig härå ej någon betydlig uppmärk-

samhet vilja fästa, men att deremot genom eftergifvenhet likasom söka

nedtysta ett företagande som till äfventyrs flere obehagliga följder i

händelse af en vidsträcktare undersökning kunde hafva föranlåtit.

* "Struensee"' — .skrifver Lagerbring på förut anförda ställe — "ville

göra sig ett stort namn genom tryckfrihetens införande. Förordningen härom
ir daterad den 14 Sept. 1770, och tog allmänheten med synnerlig begärelse

tmot denna friheten. Den gick ock så. långt i Danmark, att den nästan al-

drig kan gå längre. En liten skrift under namn af Pröve x>å skriffrihedcn ut-

kom 1771, uppfyld med så torra sanningar både för den regerande och dess

Ijeakyddade gunstlingar, att det är ett alldeles oväntadt rön, att den kunnat

gå tullfritt och onäpst. Den målning, som göres på Struensee, s. 16, kan tjena

till bevis; der talas om rådgitvare:

Men det \ior ikke til springbasse og vildhjerner,

Og de som löbe om med amber og quaterner,

Ej spötter, landsforvist, forgjäldet, apotsat,

Eorloren sön, uren, ildklygtig abekat.
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Då likväl icke dess mindre man trott sig ej kunna undgå att så-

som en erinran till vederbörande chefer och betjente om deras ålig-

gande skyldighet i anseende till disciplinens tillständiga bibehållande

ibland allt slags under deras befäl stående manskap, med någon slags

ressentiment anse den officeren som trötts böra hindra och förebygga

det ibland norska matroserna uppkomna missnöje och deraf fattade

uppsåt att föra klagomål inför hans maj:t konungen sjelf; så är äfven

händt att kommendören vid flottan herr kammarherren Kumohr nu se-

dermera blifvit förklarad förlustig den honom såsom chef för norska

Söndenfieldska divisions sjömanskap anförtrodde förvaltningen och der-

vid åtföljande förmåner.
*

9.

Inskränkuingar i tryckfriheten.

Köpenhamn den 13 Okt. 1771.

I anseende till det vidsträckta missbruk hvartill en genom för-

ordningen af den 14 September förlidet år, här i landet beviljad all-

män skrif- och tryckfrihet funnits anledning gifva, då i synnerhet un-

der någon nu senast förfluten tid, en mängd af skrifter utkommit de

der ej allenast på ett märkligt sätt enskilda embetsmän antastat, men

* I afseende på denna tilldragelse yttras uti den förutnämda akademi-

ska afhandlingen af H. Smedberg: "Visserligen hade Struensee trotsigt och

utan att Ijssna till vänners varningar eller andra hotande tecken, särdeles i

senare tiden af sin politiska existens, saralat emot sig hopar af vedersakare

inom samhällets alla klasser — adel, prester, borgare och sjöfolk hade han

bragt i harnesk emot sig och dessutom sårat nationaliteten genom sin envis-

het att ej vilja lära sig det danska språket och genom de derur härflutna för-

ordningar om publika handlingars atfattande på tyska; — men om ock miss-

nöjet gaf sig luft i öppet knöt och ett doft mummel hördes i alla landsändar,

ger oss detta dock icke full anledning att tro, att Struensee någonsin skolat,

på sätt som skedde, försona sina fiender, om hans störtande blifvit en följd

af någon från nationen utgången revolution. För någon fanatisk patriots hand
hade han möjligen kumiat falla; men att man skulle utplånat hans förmenta

brottslighet med ett af lagen sanktioneradt mord, är ingenting uiindre än tro-

ligt. Andra motiv ligga tvifvelsutan förborgade under skengrunderna till re-

volutionsföretaget, närda af personer, som icke drefvos af obemängd foster-

landskärlek eller handlade af rena folkintressen. Enskilda personliga beräk-
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ock förmedelst deras, sjolfve regeringsförfattningarne och de högre per-

soner i riket rörande förgripelige uttryck, ej annorlunda än säsom upp-

roriska smädeskrilti-r varit att anse; så har lördenskull hans danska

maj:t funnit skäligt att uti förbemälte skrit- och tryckfrihet nu mera

omsider en inskränkning förordna, och derom ett reskript under den

7 innevarande utgå h\ta *, af innehåll det alla hädanefter utkommande

dylika skrifter, som uti ett eller annat ofvanberaälte afseende förgri-

peliga linnas, skola pä lika sätt som under förfluten tid skett, vara

laglikmätigt ätal underkastade, auktorn derför stå till ansvar, såsom

ock ingen boktryckare vidare vara tillåtet någon skrift till trycket be-

fordra utan att vid påfordran kunna uppte författaren, samt att i så-

dant afseende dess eller sitt eget namn dera sätta.

Den 13 Oktober 1771.

Apostille.

Det välbehag hvarmed eders excellence höggunstigt täckts anse

och emottaga de såsom prof af härstädes vid närvarande tid nyttjade

skrif- och tryckfrihet, under den 15 ststlidne September insända tryckta

pjeser, gör att jag jemväl nu tager den friheten 2:ne dylika härhos

bifoga, hvilka såsom påsyftande dels vissa högre personer i riket, dels

äfven det härvarande amiralitetsmanskapets för någon tid sedan ådaga-

lagda upproriska förhållande, jemte den derpå vidtagna nog sällsam

utväg till deras förnöjande genom en slags anstäld fete uppå lustslot-

tet Fredriksberg, såsom ganska förgripelige äro att anse, och derför

äfven till mycken del tros hafva bidragit till den nu omsider skedda

författning af tryckfrihetens inskränkande, hvarom uti denna dags de-

pesch jag fått hafva den äran i ödmjukhet förmäla.

ningar måste hafva utjgort den egentligen drifvande kraften; ty de enda teck-

nen till någon folkrörelse under Struensees förvaltningstid, de norska matro-

semas, sidenväfvaregesällemas och den upplösta lifvaktens, voro alltför lätt

och snart stillade, för att vitna att folket tänkte på ett omstörtande af den

dåvarande regeringen, så mycket hellre, soni liknande rörelser uppstodo ännu

oftare på närmaste tiden efter Struensees afdagatagande". — Af Sprcngtpor-

tens rapporter ser man ock, att folkrörelser af lika vidtutseende natur före-

kommo både i Juni, Augusti, September och November 1772.

* I en del exemplar af första häftet Csid. 55) stod rörande detta reskript

tryckfelet 1777 i st. f. 1771, hvilket vid omtryckning rättades men dock torde

böra här anmärkas.
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10.

Residensets förläggande till Fredriksberg. — Det militära julupploppet. — Regeringens

flathet.

Köpenhamn den 26 Dec. 1771.

Sedan deras danska regerande majestäter redan för någon .tid

sedan ifrån lustslottet Hirschholm till Fredriksberg deras residens hade

förflyttat, fick man väl genast inhemta den ändring hafva blifvit an-

befald i anseende till vakthållningen vid hofvet, att i stället för det

härvarande gardesregementet sådant nu genom de hitdragne dragon-

sqvadronerna skulle bestridas, och endast såvida kungl. slottet här i

staden angår, det förstnämnda dertill nyttjas.

Den kommenderande chefen dervid, herr öfverstelöjtnanten baron

Haxthausen, underlät väl ej att häremot i ett memorial insinuera i anled-

ning af derigenom åstadkommen uppmärksamhet och då detta lika så-

som utmärkte något mindre förtroende för denne af ålder härvarande

och på ett distingueradt sätt alltid ansedde kongl. lifvakt; men hvarå

till svar lemnades, att hvad hans raajrt nu om vakthållningen hos dess

egen höga person och regerande hofvet täckts förordna, endast komme
att ega rum såvida och för den tid hofvet på landet vistades, samt

till undvikande af den fatigue för lifvakten som en daglig utmarsch

härifrån staden medförde.

Som icke dess mindre då redan anledning förekom att döma det

någon mera märklig ändring i detta afseende till äfventyrs skulle fö-

restå, så är jemväl numera för 2:ne dagar sedan bekant blifvet det

hans maj:t för godt funnit att låta till fullo företaga en reform af

hela dess lifvakt, sådan som den på förra foten och nu senast varit

inrättad, nämligen af 5 infanterikompanier, hvardera till 80 man utom

underofficerare beräknadt.

Samma reform hade man varit i begrepp pä det sättet verkställa

låta, att en repartition af hela gardet kompanivis skolat ske uppå 5

andra här liggande infanteriregementen, hvilkas chefer jemväl i sådant

afseende undfått ordres till deras emottagande och inkorporerande vid

regementet på sätt att ändock de förre gardesofficerarne till tjenstgö-

ring hvar vid sitt kompani samt med förut innehafda förmåner qvar-

förblifva skulle.

Emedan likväl härvid svårigheter förekommit medelst samtlige
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manskapets förklarade motvilja att under andra rot,'omenten tjena, ty

har nian efter nägot deriiji-nom uppkommet ovästMule i stadon, och till

dämpande af de obehagliga töljdor, af ett påstående långvarigare upp-

lopp till äfventyrs kunnat befaras, omsider föranlåtits bevilja manska-

pet deras yttrade åstundan att ifrån krigstjensten entledigas, hvarige-

nom således hela gardesregementet numera afgått.

Dess ofvanbemälte chef herr baron Haxtiiausen, såsom ock samt-

lige de «"frige ofllcerarne, hvilka till större delen af den mest distin-

guerade danska nobless varit bestående, komma emellertid den förre

såsom öfverstelöjtnant, samt de senare under de innehafda grader, att

uppå pensionsstat tills vidare uti arméen qvarstående blifva.

Apostille.

Hvad uti närgående depesch jag fått hafva den äran i ödmjuk-

het förmäla om danska gardesregementets företagna reform är en hän-

delse som härstädes utmärkt innevarande års julhögtid på sätt att

långe bibehålla minnet deraf.

Emedan de dervid sig företedda omständigheter merendels all-

deles haft anseende af ett uppror samt i början gifvit att befara nog

vidt utseende följder, ty har jag trott mig ej underlåta böra eders

excellence de förelupne partikulariteter härmedelst något närmare till-

kännagifva.

Det var om natten till den 24 innevarande, då man gifvit or-

dres att till arsenalen transportera regementets fanor, för att desto

mera betaga anledningen och tillfälle till de hvarjehanda oordningar

som manskapets befarade missnöje kunde åstadkomma, men hvilket

icke des^ mindre då genast sig manifesterat hos de uti kungl. slotts-

bufvudvakten tillstädesvarande, hvilka uppå först inhämtad kunskap om

den tillärnade reform och fanornas transporterande på arsenalen kl. 3

om morgonen strax börjat oväsende, öfvergifvit vakten och uti de

särskilda kringspridda hus uti staden uppväckt deras derstädes inqvar-

terade kamrater, samt omsider hoptals dels hos regementets chef, dels

hos andre deras officerare sig infunnit.

Sedan genom dessas använda bemödande en någorlunda ordning

återvunnits, och regementet om morgonen på den vanliga samlings-

plats framför slottet, under gevär uppstäldt blifvit, har, dä de kungl.

ordres upplästes om dess söndring och kompaniernas afmarscherande
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till de andra anvista regementen, ett enhälligt vägrande att sådant

hörsamma å manskapets sida blifvit förklaradt.

Man har till dess öfvertalande sökt nyttja alla möjliga utvägar,

som ej mindre sträng militärdisciplin än goda föreställningar och löf-

ten kunnat tillvägabringa och hvarvid såväl regementets egna office-

rare, som de flere här i garnison befälhafvande, all möda ospard haft;

men sådant allt har varit utan all verkan och ej kunnat hindra åtskil-

liga förelupna betydande oordentligheter, i det då man velat söndra

manskapet ifrån hvarannan, och i förmodan af snarare åtlydnad, till

särskilda platser i staden kompanivis låtit afmarschera, detsamma på
ett upproriskt sätt sig emot allt kommando uppsatt, till kungl. slottet

mangrant åter sig begifvit, forcerat och sönderbrutit en af de tillslutna

kungl. borggårdsportarne, med våld bemäktigat sig den der varande

corps de garde, samt på lika sätt tvungit ett till vakthållning upptå-

gadt detacbement af det så kallade danska lifregementet som nu kom-
menderas af öfversten Falckenskiold, att de intagna poster inrymma;

under hvilket allt åtskilliga officerare som sökt sådant afböja samt de

kungl. ordres i verkställighet bringa, blifvit dels hotade, dels illa miss-

handlade af det ganska mycket uppeldade manskapet, hvaribland man
anmärkt det de af norska nationen varit de mest djerfva, och såsom

hufvudmän för de öfriga kunde räknas.

1 anseende till deras regerande majestäters och kungl. hofvets

vistande utom staden uppå Fredriksbergs lustslott, hade man till mera

säkerhet och upploppets snarare dämpande trott sig föranlåten stads-

portarne tillsluta; hvilket likväl ej förmått afhålla ett kompani gardes-

manskap efter föröfvadt våldsamt öppnande af den ena stadsporten,

och under hotelse att nedergöra den dervid posterade vakt, till före-

nämde lustslott utur staden sig på vägen begifva, då det likväl lyck-

ligtvis af dess kapten, som kommit till mötes, låtit med godo öfver-

tala sig att ifrån dess uppsåt afstå samt till staden återvända. En
slik förevarande ställning, desto mera vidt utseende i betraktande af

ett herskande nog allmänt missnöje ibland nationen, ibland stadens

borgerskap, samt i synnerhet ibland amiralitetsmanskapet som deraf

ej längesedan jemväl ett nog dristigt vedermåle ådagalagt, har såle-

des ej annat kunnat än å regeringens sida, efter beskaffenhetens noga

öfvervägande, och hvarom de stundeligen ifrån staden inhemtade rap-

porter upplysning lemnade, omsider föranlåta den utvägs vidtagande,

hvarigenom upploppet med alla till befarande obehagliga följder sna-
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rast syntes kunna dämpas. Samma utväg fans åter ganska mycken

mililliet innebära, i det ej allenast redan vid middarjstiden befallning

blef gilVen att utan allt strall åter pil fri fot ställa en stor del då ar-

resterade soldater, dera man såsom mest upproriska utmärkt, och till

hvilka jemväl nu deras frånhiindta gevär återstäldes, men äfvcn tillika

emot aftonen hela regementet förkunnades att, under åtnjutande af all

kungl. nåd, deras afsked efter önskan den påföljande morgonen samtli-

gen undfå.

Oväsendet har icke dess mindre påstått intill sent uppå natten,

då omsider de fleste soldater sig hem till deras qvarter af god vilja

begifvit.

Förliden gårdag ha afskeden så fort ske kunnat blifvit expedie-

rade och utdelta, i f5rmåga hvaraf stillheten nu i dag förnimmes åter

tillvägabragt vara.

11.

Palatsrevolutionen och dess detaljer.

Köpenhamn d. ly Januari 1772.

Uti en med extra post under den 17 innevarande aflåten skrif-

velse har jag fött hafva den äran eders excellens i ödmjukhet tillkän-

nagifva den här vid kungl. danska hofvet samma dags morgon inträf-

fade ganska vigtiga händelse medelst hennes maj:ts drottningens affö-

rande under fängsligt förvar till Kroneborgs fästning, samt en del en-

skilda personers och embetsmäns inneslutande vid samma tillfälle uppå

citadellet här i staden.

Emedan tidens korthet, ej mindre än de särskilda mindre på-

litliga utsprideker i början förekommit, då ej tilläto mig något vi-

dare omförmäla af de omständigheter hvarmed denna händelse varit

förknippad, ty har jag i stöd af det mera stadgade begrepp man derom

nu kunnat lätta, mig utbedja bort sådant härmedelst få hafva den

äran fullgöra.

Eders excellence lärer af de tid efter annan inkomna berättelser

redan höggunstigt täckts inhämta huru såsom, efter flere omskiften,

hvilka de allmänna saker och ställningar här vid hofvet sedan hans

maj:ts den nu regerande konungens ankomst på tronen derigenom va-
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rit underkastade att enskilde personer af stridiga tänkesätt och intres-

sen funnit utväg förbinda sig och missbruka hans maj:ts välvilja till

egna förgripeliga afsigters befrämjande, isynnerhet deribland en vid

namn Struensee under sednast förlidne 2:ne år fått tillfälle sig upp-

häfva till de högsta äreställen och till den myndighet hvarförmedelst

regeringsförvaltningens hufvudsakligaste delar ej annorlunda än såsom

på dess åtgärd beroende, anses kunnat.

Det är likaledes bekant, hurusom hennes maj:ts drottningens

för bemälte Struensee hysande särdeles nåd af anledning endast i bör-

jan, som dess kunskap i medicinen och uppvaktning hos deras maje-

stäter såsom hofmedikus företett, till allt detta banat honom väg och

allt mera samma dess tillvällade myndighet synts befästa, i den mån
som hennes maj:ts influence och hos konungen dess gemål egande för-

troende varit oinskränkt och dageligen tilltagit.

Någon häröfver redan för detta uppkommen allmän otålighet

iblaqd nationen har, ehuru sådant desto eftertänkligare ansetts uppå

en tid då en stor del rikets högre embetsmän af infödd dansk adel,

ifrån deras dels tjenster dels andra innehafda förmåner nedsatts, till

nog missnöje skälig orsak gifvit; men ändock har man trott sig

kunna förqväfva detsamma genom åtskilliga författningar i afsigt på

undersåtarnes lättelse och uppmuntran, så i allmänhet som förnämli-

gast hvarigenom Köpenhamns stads innevånare och garnison med de

flere trupper måtte tillfredsställas samt till trohet förbindas.

Ibland de försigtighetsmått som de uti regeringen influerande

personer afsett nödiga till deras säkerhet, och såsom anledning före-

kommit att den kungl. danska lifvakten med dervid varande officers-

kår mindre förtroende ega, räknas således den nu nyligast dermed an-

befalta reform; hvarigenom och då tillika allt bemödande å förenämda

personers sida användts att förbinda sig de i garnisonen härstädes

kommenderade samt numera jemväl till den kungl. vakthållningen an-

befalta officerares tillgifvenhet man således desto säkrare förmodat

kunna förekomma det allmänna missnöjets verkningar, som de ofvan

omförmälte embetsmän voro ifrån hofvet aflägsnade.

Generallöjtnanten grefve Kanzau-Ascheberg som alltid ansetts

hafva egt mesta del uti den vid ministéren härstädes för någon tid se-

dan skedda betydliga ändring medelst geheimerådet grefve Bernstorffs

och de öfriga ledamöters afgång från geheimekonseljen, har derefter
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iiåninf^om måst se åsidosatt den aktning och förtroende honom varit

tilh-rkända, samt uti de uppdra^jna förvaltningar vid krigsdepartcmen-

tet och annorstädi's genom andra nyligen insatte personers bearbetande

funnit dess eget mindre gällande blifva.

Det häröfvor ej mindre än af den öfriga ställning i allmänhet å

bemälte generallöjtnants sida uppkomna missnöje, har ej otydligen

framlyst, i det Ban under förevändning af svag hälsa redan uti Hora

veckors tid sig ej vid hofvet visat, öfver livilket äfven någon särdeles

uppmärksamhet desto mindre förspord blifvit, som de rådande perso-

ners bearbetande trötts vara stäldt derhän att förmå honom dess em-

bete sjelfvilligt nedlägga samt här ifrån staden afresa.

• De här ur denna depesch uteshitna raderna äro anförda redan i det

foregående sid. 61. Om Eautzaus senare öden innehålla ett par depescher af

Sprengtporten följande upply.sningar

:

Den 10 Jnli 1772.

Genei*alen heiT grefve Eantzau-Aschebergs hastigt erhållna afsked ifrån

dess innehafde erabeten. enligt hvad jag redan fått hafva den äran eders ex-

cellens rörd.samligen tillkännagifva, har ej annat kunnat än såsom ett särde-

les betydande uppmärksarahetsämne i allmänhet härstädes förekomma.

Under ombeflitande att kunna utröna de, egentlige orsaker och anlednin-

gar dertill varit, har jag af god hand fått inhemta huru som väl i början ej

mindre af herr grefve Kantzau sjelf än flere blifvit föregifvet det skulle dess

afskedstagande i synnerhet föranlåtits genom en eller annan främmande makts

och särdeles ryska och preussiska hofvens bearbetande och insinuationer, så-

som för hvilka ifrån längre tid tillbaka han varit som en mindre behaglig

person att anse; men att likväl sådant samt de deraf häi'flytande orsaker i

sjelfva verket varit mindre gällande än åtskilliga inom hofvet härstädes och

uti statskonseljen, hvaraf herr grefve Bantzau varit ledamot, förekomne kon-

siderationer, dem man tror förnämligast kunna sökas och igenfinnas uti be-

mälte herr grefves bekanta egenskaper och mindre fogliga sinnelag samt de

anledningar till skiljaktighet och hinder vid regeringsärendenas beredande

inom samma konselj, som deraf härflyta kunnat.

Uppå de föreställningar, härom så väl af en eller annan ibland Icdamö-

terne sjelfve som flere betydande personer skett, och hvilka nåtjot å hans

majtts sida i detta afseende taget beslut förmått verka, har herr grefve Eant-

zau, efter någon till honom skedd ouverture, låtit förmå sig att om dess af-

skeds erhållande sjelf ansökning göra sedan han blifvit förvissad om de till

qvarbehållande ansenliga förmåner ej allena^^t af hela dess innehafda lön, men
tillika ännu en tillökning såsom pension, af 1200 R:dr, så att dess årliga in-

komst af konungens kassa nu inalles till 9200 riksdaler beräknas kan.

Ibland de anförde motiver såsom att fönnå herr grefve Rantzau till
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Sjelfva utförandet, hvartill natten emellan den 16 och 17 inne-

varande blifvit utsatt, sedan hennes raaj:t drottningen, med de flere,

efter slutad bal, sig till sina rum på slottet retirerat, är på det sätt

skedt, att hennes maj:t enkedrottningen Juliana Maria, hans kongl.

höghet prins Fredrik och herr grefve Kantzau, klockan vid pass 4 om
morgonen instält sig hos hans maj:t konungen, då efter de till honom
gjorda bevekliga föreställningar, om det missbruk som af dess höga

förtroende skedde till kränkning af lag och rättvisa, att rykte förevore

om något emot dess egen höga person intenderadt förgripligt företa-

gande, att ställningen i landet fordrade en skyndsam hjelp till före-

kommande af uppror med mera, hans maj:t täckts samtycka och egen-

händigt underskrifva alla härtill nödiga ordres, hvilka derpå genast

hvar för sig blefvo verkstälda, i det sedan herr öfversten Köhler, hvars

underhafvande regemente och officerare vakthållningen då på kongl.

slottet var ombetrodd, sig om herr grefve Struensees person försäkrat,

samt jemte herr grefve Brandt till citadellet aöora låtit, herr general-

löjtnanten grefve Kantzau derpå hos hennes maj:t drottningen sig in-

funnit med förevisande af de kongl. ordres om arrest och skyndsam

afresa ur staden, hvartill alla nödiga beredelser förut blifvit fogade.

sjelfvilligt afskedstagande, förmodar man eljest äfven den pretext blifvit nytt-

jad af ofvanbemälda ryska och preussiska hofvens hysande mindre välvilja

för dess person, och deraf sig företeende hinder till ett godt förstånds stif-

tande med samma hof; ehnru likväl jag eger merendels fullkomlig anledning

att döma det sådant endast varit ett blott föregifvande, samt att ej något

dylikt steg direkte af bemälta hof nu vid detta tillfälle skett.

Den 12 Kovemb. 1772.

En major af hans kungl. höghet prins Fredriks regemente är i dessa

dagar härifrån afsänd med ordres till herr grefve Eantzau-Ascheberg, att oför-

dröjligen förfoga sig ifrån Odense i Fyen, derest bemälte grefve efter den

disgrace honom här öfvergick hade etablerat sig, till sitt grefskap Ascheberg
i Holstein, och dit bemälte major hade ordres att honom beledsaga. Man
tror att herr grefve Eantzaus oförsigtighet i tal, eller ock någon af hofvet

fattad misstanke, som umginge han med den tanken att företaga någon ny
revolution, och derpå arbetade, härtill gifvit anlednine, hvilket synes så myc-
ket sannolikare, som jag tillika erfarit, att en vid namn Beringskiold, som
är känd för en ganska intrigant person, och var en af dem som mycket bi-

drog till revolutionen af den 17 januari, samt derför undfick kammarherre-

nyckeln och 2000 riksdaler årlig pension, dock med befallning att sig genast

härifrån till Möen begifva, skall hafva mist sin pension och kammarherrenyc-
keln, med ordres att föifoga sig utur riket.
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Med hennes maj:t har, utonfi hennes kungl. höghet den unga prin-

sessan, endast en hoftVöken jemte nåijra få af underbetjeningen följ-

aktiga varit. Sedermera äro ännu förliden gårdag dess öfverhofmä-

stare herr grefve Holstein, med 2:ne andra hoftröknar och en kam-

niarjunkare, uppå befallning till Kroneborg afresta för att till uppvakt-

ning derstfides tills vidare förblifva.

De flere vid samma tillfälle genast här i staden arresterade per-

soner äro generallöjtnanten herr Gäliler med dess fru, öfversten och kam-

marherren Falkenskiold, 2:ne grefve Struensees bröder, en hofmedikus

vid namn Berger samt generalmajoren och kommendanten Gudhe; hvil-

ken sistnämde dock numera åter förnimmes vara på fri fot stäld, men
blifvit dess innehafda kommendantsbeställning förlustig, som deremot

till herr generalmajoren Eichstedt är upplåten jemte det såväl han,

som herr öfversten Köhler blifvit avancerade den förre till general,

den senare till generallöjtnant samt begge till riddare af Dannebrogs-

orden.

Så är ock dessutom stallmästaren herr Biilow, schoutbynachten

samt deputeraden i amiralitetskollegiet herr Hansen, jemte en ami-

ralitetslöjtnant, under civil arrest uti deras hus stälda.

Den särdeles utmärkta fägnadsbetygelse som i allt öfrigt allmän-

heten i staden härvid velat ådagalägga, sedan hans maj:t konungen så-

som ett vedermäle af dess höga kungl. välvilja samt att den skedda

förändringen med dess höga minne förelupit, sig vid flera tillfällen en

publique täckts låta se sig först på en balkong vid kungl. slottet och

derefter medelst en utresa i staden, beledsagad af hans kungl. höghet

prins Fredrik, samt under ett talrikt medfölje af hofstaten, sådant har

derpå om aftonen och natten, då hela staden varit illuminerad, gifvit

anledning till åtskilliga oordningar och våldsamheters föröfvande på

en stor del innevånares hus, som till ett antal af 70 eller 80 blifvit

spolierade och förstörda endast genom uppkommen misstanke och bit-

terhet hos pöbeln emot de deruti boende personer.

Till hämmande häraf hafva väl genast åtskilliga anstalter medelst

militärvakt och politiebetjentes utsändande blifvit fogade, men som

dock ej varit tillräckligt till att hindra en för staden ganska betydlig

skada och flere innevånares undergång genom all deras egendoms mi-

stande. Man har derför omsider måst fatta det beslut att förliden

gårdag låta publicera ett kungl. manifest innehållande pardon för de

hittills föröfvade våldsamheter, men att eho derefter på minsta sätt

Från Europas ho/. "
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derraed beträddes, skulle till lifvct straffas; hvilket numera ändtlig.

förmått stillheten åter tillvägabringa.

12.

Af revolutionen fcJranledda ändringar i efikott ni. ta.

Köpenhamn den 19 januari 1772.

Sedan geheimerådet herr grefve von Osten, genom en förlidi

gårdags morgon till mig afsänd sekreterare, låtit tillsägelse afgif

det i anseende till någon förekommen angelägenhet som till komm

nicerande vore, han önskade att samma dags eftermiddag kl. emell;

5 och 6, mig hos sig få so, hvilken dess begäran jag äfven trott ni

efterkomma böra, har bemälte herr geheimeråd då inför mig förkl;

rat, det i afseende på den hår vid hofvet förutgående dagen skede

förändring, hans maj:t konungen dess herre, uti livad enskildt anginj.

dess kungl. familj, ej hade någon slags deklaration att afgifva låt

men att derför herr geheimerådet nu endast vore anbefald tillkänna

gifva, det hvad förelupit ej på något sätt till ändring uti system'

å hans maj:ts sida ledande vara skulle.

En lika deklaration är till alla de öfriga främmande ministra

som sig hos herr geheimerådet äfven infunnit, uti enahanda term'

då afgifven.

Herr grefve von Osten har eljest vid samma tillfälle mig enskih

den efterrättelse tillkomma låtit, det hans maj:t konungen redan gi

nom en egenhändig skrifvelse funnit för godt att om den vid dess h'

förelupna ändring hennes kungl. maj:t af Sverige dess fru syster ui

derräita, samt att amiralitetskaptenen Tönders afresa, såsom jag ff

detta i ödmjukhet inberättat, härifrån till Petersburg genom Stockholn

till samma höga skrifvelses öfverbringande nu blifvit nyttjad.

Den här vid kungl, danska hofvet nu inträffade händelse och föi

ändring kommer att medföra en eller annan ny inrättning i anseend

så väl till så väl sjelfva administrationsmetoden, som hofetiketten me
mera; och hvarom sedan sakerna uti någon mera stadga kommit, ja

med nästa post lärer komma få hafva den åran min berättelse afgifv;
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Apostille.

Så snart händelsen med hennes majrt drottningens fängsliga affö-

rade till Kroneborgs fästning den 17 innevarande om morgonen hun-

Hj bekant blifva, har genast härvarande engelske envoyén herr Keith

såom kurir till London affärdat en dess sekreterare, för att densamma

dss hof tillkännagifva.

Man är ganska uppmärksam att få inhemta huru sådant derstä-

d^ lärer upptagas, samt hvad herr Keiths deröfver tillbaka till för-

vatande föreskrift kan innehålla.

13.

kii>e]jens omstöpning. — Te Deum. — Förstärkt vakt hos drottningen på Kroneborg.

Köpenhamn den 26 januari 1772.

Af min med sista post aflåtna ödmjuka berättelse lärer eders ex-

cllens redan höggunstigt täckts inhemta den förändring hvartill bland

anat för detta kabinettsministern grefve Struensees fall och disgrace

aledning gifvit medelst en konseljs återupprättande af flere personer,

[ hvilkas åtgärd och bearbetande vid regeringsärendernas vederbörliga

1 ndhafvande hans maj:t sig numera betjena ville.

Till hvad då derom samt om ledamöterne i synnerhet förmäldt

hfvit, får jag härmedelst hafva den äran tillägga, det i stöd af den

jincip som vid samma konseljs komponerande följd är, att nämligen

ess ledamöter af de särskilda departementchefer skulle komma att

lifva bestående, äfven i sådan afsigt herr vice amiralen Römling, som

yå samma tillfälle dessutom avancerat till amiral, blifvit insatt uti

ess förra embete såsom öfversekreterare eller förste deputerad uti ami-

ilitetskoUegiet, samt att herr geheimerådet Schack, som blifvit efter-

tickad och dagligen hit förväntas, i lika måtto skulle vara destinerad

tt såsom ledamot uti konseljen de ärenden föredraga som finansverket

irskildt rörande äro, så vida eljest, efter hvad man förmodar, han lä-

3r finnas beredvillig denna värdighet emottaga.

Arbetsmetoden uti merbemälta konselj är på det sättet inrättad,

it ledamöterna alla förmiddagar allena, och endast i närvaro af hans

angl. höghet prins Fredrik, till ärendenas beredning sammanträda,

varpå dessa åter om eftermiddagen under en ny sammankomst hans

iaj:t konungen föredragas och vidare till expedition befordras.
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Af de konseljsledamöter som, utan något visst departements före-

stående, ej någon annan inkomst förut deraf åtnjuta, blifva herr ge-

heimerådet Thott såsom den äldste 6000, samt herr general Eichstedt

5000 riksdaler årligen i apointement tillagda. De öfriga undfå i ett för

allt, samt deras förre gage inberäknadt, 5000 riksdaler hvardera, förutom

herr grefve von Osten, som ej någon vidare tillökning uti de redan

under det förflutna innehafda 8000 riksdaler åtnjuter.

I afseende på den sig tilldragna revolutionen, samt hans maj:ts

och det kungl. husets befrielse derigenom, från de svåra följder som

de flera nu fängslade personers förrädiska afsigter anföras hafva kun-

nat innebära, varder nu i dag, såväl uti kungl. slottskapellet som alla

öfriga stadens kyrkor, efter befallning en offentlig tacksägelse under

Te deums afsjungande hållen. Uti de senast förflutna dagar har el-

jest oftare vid hofvet varit publique ceremonie, tillfällen af cour, appar-

tement, bal och kungl. buntereitaffel *, hvarvid så väl, som vfd de van-

liga skådespel, hennes maj:t enkedrottningen Juliana Maria samt hans

kungl. höghet prins Fredrik sig mera allmänt visat.

Hofetiketten har jemväl härunder förnummits till mycken del

ändrad i öfverensstämmelse med hvad för detta och i början af hans

maj:ts regerings tillträde varit vanligt, medelst cours hållande om för-

middagen, de främmande ministrars deltagande uti de vid appartement

om aftonen anstälda spelpartien för de kungl. personer med mera.

Emedan likväl ännu härtills vid hvarje tillfälle särskild tillsä-

gelse härom skett, ty är ovisst hvad i sådant afseende framdeles kan

komma att fastställas.

Herr geheimerådet grefve von Osten har emellertid genom munt-

lig tillsägelse till mig, ej mindre än de öfriga främmande ministrar,

averterat, det i anseende till den trägnare sysselsättning uti konseljen

och eljest flere anledningar för honom sig numera företedde, han till

konferensernas hållande ej någon annan dag än söndagen öfrig hade,

och hvilken han således föreslagit, med utbedjande att så vida sådant

bemälte ministrar ej olägligt falla skulle, dä till den ändan på van-

lig tid om eftermiddagen dem hos sig få se; hvarvid, emedan någon

erinran å min eller de öfriges sida ej tjenligen till görande funnits,

således dermed nu i dag en början sker.

Om hennes maj:t drottningens vistande och bevakning på Krone-

* En beskrifning på "buntereitaflfel" meddelas längre fram.
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bori^s slott * ha ej nilgra forfmdrado omstrindi^Mietor inhemtats vi-

dare än hvad i anseende till dess nyligen härilVim afgfingna hofstat

redan inberättadt är, såsom ock att ett detachement dragoner blifvit

dit afsfindt, såsom med mesta sannolikhet tros, endast i afsigt att vid

vaktiiällningen vara behjelplig samt att kunna nyttjas i all sådan på-

kommande händelse då en infanterivakt vore mindre tillräcklig.

Det utspridda rykte såsom skulle hennes maj:t ega frihet att utom

slottet och fästningen sig med promenerande kunna förlusta, samt att

bemälte dragon-detachement till eskort i slikt fall borde tjena, har

man anledning att for mindre grundadt anse, såsom icke heller bekant

år, det hennes maj:t af en dylik supponerad frihet sig ännu härtills

betjent.

14.

Baler och festligheter efter revolutioneu.

Köpenhamn den 30 januari 1772.

Hans maj:t konungens af Danmark förliden gårdag, såsom ock

hans kungl. höghets kronprinsens den förutgående infallna födelsedag

blef här vid hofvet med åtskilliga festiviteter firad, dem man, i afse-

ende på de sig tilldragna ändringar och derutinnan företeende äm-
nen till allmän fägnad, desto mera sökt lysande göra.

Hos hans kungl. höghet var till en början sistlidne tisdag cour

om förmiddagen, samt till aftonen italienskt skådespel uti det vanliga

operahuset. I går likaledes cour hos hennes maj:t enkedrottningen Ju-

liana Maria, hans kungl. höghet prins Fredrik, samt slutligen hos hans

Bland planschema i den Hammerska samlingen förekommer ett porträtt

af Karolina Mathilde med påskrift: "Den slormaägtigste og durchlauchtigste

dronning Caroline Mathilde, dronning til Danmark og Norge etc, som den

17 januari 1772 fick sin residents på Cronborg slöt." De åtföljande verserna

äro välvilliga. Det heter t. ex.

Her til din are mindes må
det brudeudstyr, som man så

hvert år uddelt fra dine händer.

De mange glade brndepar,

som du ved samme hjulpet har,

vist suk til Gud frjr dig opsendei'.
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maj:t konungen, då efter derom undfången tillsägelse, de främmande

ministrar och flere förnämare personer i staden till en ganska talrik

samling sig vid hofvet instälde; hvarvid den ändring numera anmärk-

tes, att ledamöterne af den nya konseljen, förut och innan hans maj:t

sig en publique visade, uti det inre audiensrummet allena företräde

lemnades.

Efter ett om aftonen på kungl. hofteatern uppfördt fransyskt skå-

despel, var uti den så kallade riddarsalen på slottet soupée och kungl.

buntereitaffel anstäld, der jemte hans maj:t konungen och kungl. fa-

miljen, på vanligt sätt de främmande ministrar och flere deras rum

efter lottning intogo.

Herr geheimerådet grefve von Osten hade ock förut till midda-

gen en stor middagsmåltid samma dag låtit anställa, hvartill förbe-

mälte ministrar voro inviterade.

I dag är tillsägelse lemnad att till bal paré masqué en domino

på kungl. hofteatern kl. 10 i afton sig infinna, och hvarmed således

dessa festiviteter lära ändas, derunder i öfrigt gala alla dagarne blif-

vit buren.

Förutom någon ändring med en del gardesofficerares placering,

såsom ock disponerandet af en stallmästare samt en jägmästarebeställ-

ning vid hofvet, hafva eljest ej några promotioner såsom man förmo-

dat ske skola, ibland högre embetsmän, eller förmedelst riddareordens

utdelande vid detta tillfället blifvit företagna.

15.

Afskedanden, straff och belöningar.

Köpenhamn den 30 januari 1772.

Till hvad i öfrigt vördsamligen förmäldt blifvit om samman-

sättningen af denna konselj, jemte deruti faststälda arbetsordning

vid regeringsärendernas dels beredande, dels föredragning hos hans

maj:t konungen får jag nu härmedelst tillägga det man under regle-

rande häraf ytterligare öfverenskommit att utaf 4 konseljdagar, som

uti hvarje vecka till sammanträde äro faststälda, de 3me nämligen

måndagen, onsdagen och torsdagen till inrikes, samt den 4:de nämli-

gen fredagen till utrikes ärendens handhafvande blifvit utsatta.
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Konsol jsledaniöterna äro uti den ordning placerade och ansedde

att näst oftor horr gflioimorädot Thott såsom den förste och äldste,

följer uti "Jidra rummet herr generalen grefvo Rantzau-Ascheberg,

uti .iHlje goh«'imorådt't Schack, uti 4:de herr amiralen Römling, uti

.'):!•' herr general Eichstedt, samt uti ():te herr geheimerädet grefvo von

Osten. I anseende till do inrikes förekommande ärenden åligger dessa

herrar samtliga on gomonsam bofattning, hvaromot alla utrikes mål

endast geheimeradorna grofve Thott, herr Schack och grefve von Osten

tillhöra.

Don öfver horr Struensee och de flere arresterade tillsatta un-

dersökningskommissionon fortfar väl dagligen med dess sammankomster

och arbete, men emedan densamma ännu allt stadigt endast med före-

funna dokumenters öppning och genomseende sig sysselsätter, ty har

ej någon vidare åtgärd uti sjelfva hufvudmålen, såsom ock icke heller

arrestanternas personliga förekallande ännu härtills kunnat ega rum.

Några eljest för mindre betydlig del med de förre implicerade

personer har man, sedan de blifvit deras tjenster förlustige, funnit för

godt att ifrån hofvet eloignera, såsom stallmästaren Biilow, hvilken man
lemnat val att vistas uti Holstein, någon annan tysk provins, eller ock

i Norge hos dess svärfader grefve Laurwig; vidare kammarherren Less-

ner, som en viss tid blifvit förelagd att förfoga sig härifrån och ur ri-

ket; etatsrädet Rerverdil som, under åtnjutande af 1000 riksdalers ersätt-

ning för resekostnader, undfår tillstånd att begifva sig tillbaka till dess

hemvist uti Schweitz, hvarifrän han ej för längesedan blifvit åter hitkal-

lad; kaptenen och generaladjutanten Duvall af fransk nation, hvars först

skedda förvisande likväl numera förnimmes pä det sättet mildradt, att

han undfår ett kompani vid hennes maj:ts drottningens lifregemente

uti Holstein, och som af herr generalen grefve Rantzau-Ascheberg

kommenderas.

Utom dessa har af förekomna särskilda anledningar jemväl herr

Beringskiold, som haft del uti och bidragit till utförandet af sjelfva

konspirationen emot grefve Struensee, undfått befallning att begifva sig

härifrån, samt ej vidare sig vid hofvet se låta, sedan han likväl förut

blifvit särdeles väl belönad, ej allenast för dess egen person, me-

delst kammarherrevärdighet jemte 2000 riksdalers årlig pension, men
ock uti 2:ne dess söner, af hvilka den ene undfått ett kompani, samt

den andre till kammarjunkare med lOOO riksdalers årlig lön blifvit

avancerad.
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Af hennes maj:t drottningens hofstat hafva 3:ne fröknar undfått

afsked med tillstånd att begifva sig till deras anhöriga uti Holstein,

hvartill dem uti resepenningar 100 dukater hvardera utbetalta blifvit.

16.

General Gählers fängslande. — Förhör med Strueusees domestiker.

Köpenhamn den 9 februari 1772.

Hvad beträflfar de personer, emot hvilka hans maj:t konungen

nu något mera utmärkt förtroende låter förspörja, så har man ännu

härtills endast och förnämligast deraf trott sig kunna anmärka hennes

maj:t enkedrottningen Juliana Maria jemte dess herr son hans kungl.

höghet prins Fredrik, hvars mera stadiga umgänge samt närvaro hos

hans maj:ts person, såsom ock deltagande uti dess nöjen och de till

den ändan anstälda partier, så väl en.publique, som vid andra enskilda

tillfällen inom hofvet, således allt mera förmodas lära bana sig väg

till en slags influence uti regeringsärenderna, helst äfven hans kungl.

höghet såsom ledamot uti den ånyo upprättade konseljen ett rum blif-

vit anvist, och han derigenom anses kunna ega tillfälle hennes maj:ts

dess fru moders tillstyrkan eller föreskrifter gällande göra.

Uti dessa och flere liknelser bebådar sig allmänheten desto lyck-

ligare följder, i anseende till hennes majrts högbemälta drottnings be-

kanta mildhet och rättvisa, och som man derutinnan afser ett band»,

till hindrande af enskilda personers vidare uppbäfvande till obehörig

influence och myndighet, på sätt som sådant under det framfarna här

vid hofvet till så obehagliga omskiften anledningar företett.

Den öfver herr grefve Struensee och de flere arresterade tillsatta

undersökningskommissionen sysselsattes ännu endast med upplysningars

inhemtande af hvarjehanda förefunna akter, såsom ock att afhöra an-

dra enskilda personers vitnesmål, hvars egande kunskap om de förras

uppförande eller förvaltning på något sätt anses kunna tjenande vara^

och hvilka äfven derför till en del uti arrest blifvit inmante så länge

och intill dess de sina berättelser hunnit afgifva. Man förmodar en

slik afsigt endast hafva kunnat vara egentliga anledningen till fru ge-

neralskan Gählers fängslande, som numera och sedan ej någon henne

1



133

personligen graverande omständighet Hirefunnits, åter på fri fot blif-

vit stäld.

Af de sistnärada personer firo eljest herr Struensees samtliga

domestiker, som ännu uti noga föngsligt förvar hållas och under fSr-

lidne daerar till förhör uti kommissionen tiere resor varit förekallade.

17.

Uvarjehanda reorganisatiouer.

Köpenhamn den 13 februari 1772.

Då nu mera åter de hår vid hofvet förelupna händelser samt

kungl. danska ministérens derigenora åstadkomna förändrade komposi-

tion bland annat gifvit anledning till den förra författningens upphäfvande,

och att på förra foten inrätta etiketten vid audienserne medelst kon-

seljsledamöternas närvaro uti audiensrummet, så hafva de främmande

ministrar om sådant blifvit underrättade genom en från geheimerådet

herr grefve von Osten aflåten not.

Af de ämnen, hvarvid regeringen nu eljest i början och efter fö-

relupen revolution dess uppmärksamhet fästa synes, förekommer för-

nämligast granskandet af de flere enskilda personers göromål och upp-

förande som uti den förra regeringsförvaltningen pä något sätt delta-

git, och hvaribland herr Struensee såsom den förste varit att anse.

I sådan afsigt och emedan man derutinnan med all noggrannhet

tillväga går, till de behöriga upplysningars infordrande, är äfven ny-

ligen befallning aflåten till kollegier, regementschefer och andra em-

betsmän att hopsamla och in originali tillbakasända alla de kabinetts-

ordres som antingen med hans maj:ts egen underskrift eller i dess

höga namn endast af kabinettsministern sedan september månad 1770,

-åsom den tid då förra geheimekonseljens upphäfvande skedde, blifvit

utfärdade.

Att jemväl åtskilliga flere under denna tid påbudna nyare inri-

kes författningar lära komma att återkallas samt sakerna till mycken

del åter på förra foten ställas, sådant är hvad man med nog sanno-

likhet dömer; varandes dermed uti vissa, ehuru ännu mindre betydliga

afseenden såvidt polisen här i staden rörer, redan en början gjord^
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ivarom jag framdeles torde få hafva den äran till eders excellens min

ödmjuka berättelse afgifva.

Presidentsbeställningen vid magistraten härstädes, som efter herr

grefve Holsteins förflyttande tillbaka till amtmanskapet blifvit ledig,

är ock emellertid disponerad till konferensrådet samt deputeraden uti

generalkrigskommissariatet herr Brsem, hvilken tillika nu är ledamot

uti den förordnade extra undersökningskommission.

Den härvarande engelske ministerns sekreterare, som jag under

den 19 sistlidne haft den äran förmäla, har blifvit såsom kurir till

London afsänd genast efter revolutionen och hennes maj:t drottningens

afförande till Kroneborg, är förliden gårdag nu hit tillbaka anländ. I

dess medfölje och uppå samma tid hafva tvänne engelska kabinettsku-

rirer tillika ankommit, af hvilka den ene jemte förbemälte sekreterare,

samt den andre kort derefter, med duplett af de förres depescher,

blifvit ifrån London afsänd.

Man väntar med desto mera nyfikenhet att fa erfara hvad des-

sas raedbringande kan vara, såsom innefattande engelska hofvets svar

och utlåtande öfver en händelse som ibland främmande makter det-

samma närmast rörer och om hvars vidare följder snart med mera sä-

kerhet lärer kunna dömas.

18.

Uppträde pi Kroneborg hos den fängslade drottningen.

Köpenhamn den 20 februari 1772.

Af mina senare ödmjuka berättelser lärer eders excellens hög-

gunstigt täckts inhemta den anledning som vid sakernas härstädes

tagna ställning man i synnerhet funnit sig ega till uppmärksamhets

fastande å kungl. engelska envoyén herr Keiths uppförande, såsom hvaraf

vore att döma om den mer eller mindre nära del dess hof lärer taga

uti de förelupna händelser och såvida egentligen hennes maj:t drott-

ningen rörer.

Till fullföljande derför af hvad jag uti mitt ödmjuka sista un-

der den 17 innevarande haft den äran i detta afseende omförmäla, har

jag härmedelst bort utbedja mig ytterligare få nämna, det bemälte

minister, sedan han uppå de undfångna depescher ifrån dess hof, hos
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hans danska maj:t enskild audiens haft, jemväl derefter stadigt synes

fortfara uti en slags ifrån början observerad tillbakadragenhet i så måtto

att han noga afhåller sig ifrån att deltagande uti lustbarhcter och de

partier vid hofvet, hvartill de främmande ministrar eljest vanligen

blifva kallade, äfven ock ingalunda visar sig uti andra enskilda sam-

qvära, men endast en kort stund uppå courdagarne vid cirkeln hos

hans maj:t och kungl. familjen sig inställer; hvarför man således ej annan

slutsats deraf göra kan, än att hans maj:t konungen af England ganska

nära tager och sig interessera lärer uti hvad hennes maj:t dess fru syster

personelt angår eller framdeles skulle kunna vederfaras, samt att de här

vid hofvet Icmnade svar uppå herr Keiths nu gjorda första andragan,

ej så alldeles lära hafva kunnat betaga den slags bekymmersamhet

som å högbemälte hans maj:ts sida har uppkommit, samt att i öfrigt

herr Keith, hvars härvid förda konduit blifvit till alla delar gillad,

ännu äfven någon ytterligare föreskrift uti ett eller annat till äfven-

tyrs mera vigtigt afseende ifrån dess hof förväntar.

Af de för några dagar sedan ankomna engelska kurirer har den

ene strax till Helsingör blifvit affärdad med någon depesch för der-

varande engelske konsuln, hvilken då genast efter dess undfående, så-

som jag inhemtat, skall hafva begifvit sig upp till Kroneborgs slott

med anmälan till kommendanten herr generallöjtnant Hauch, det kon-

suln vore anbelald att söka inhemta efterrättelse om hennes maj:ts väl-

måga, såsom ock hos herr generallöjtnanten rekommendera, det ej nå-

got hvad till hennes maj:ts beqvämlighet lända kunde, måtte åsidosät-

tas; hvarpå det svar endast berättas hafva blifvit meddeladt, att hvad

det förra beträffade, rapport hvarje dag till ministéren härstädes insän-

des om hennes maj:ts tillstånd och höga välmåga, samt att i det se-

nare hänseendet man hoppades det ej någon anledning till besvärs an-

förande skulle gifvas.

Detta engelske konsulns steg skall i öfrigt af kommendantskapet

och de flere vederbörande ej hafva blifvit väl ansedt; hvadan händt det

officern vid vakten fått tilltal för det han utan förutgången anmä-

lan lemnat tillstånd till konsulns inpasserande i fästningen, såsom ock

derefter nu mera föranstaltadt blifvit det sådant ej vidare må ske.

Undersökningskommissionen öfver de arresterade, hvilken tor detta

allt härtills blifvit hållen uppå kungl. slottet här i staden, skall såsom

berättas, nu i dag förflyttas till citadellet, och med fångarnes person-
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liga afhörande derstädes en början ske; lärandes således, efter hvad

man förmodar, nägot mera af dess göromål och undersökningens ställ-

ning hädanefter transpirera och kunna inhemtas.

19.

Af England väntad upprättelse åt Karoline Mathilde.

Köpenhamn den 23 februari 1772.

Den till London härifrån aflardade danske kabinettskuriren, vid

tillfälle och i anledning af förelupna revolution, återkom jemväl hit

tillbaka sistlidne torsdag den 20 innevarande.

Man har derefter inhemtat det engelska envoyén herr Keith of-

tare med geheimerådet grefve von Osten sammanträden och öfverlägg-

ningar haft, och hvartill bemälte kurirs medbringande således förmodas

hafva anledning gifvit.

I allmänhet hålles före, samt synes af åtskilliga liknelser kunna

dömas, det lärer engelska hofvets hit aflåtna svar så väl med den dan-

ska kuriren som förut uti de herr Keith meddelta instruktioner, huf-

vudsakligen innebära någon päyrkan af hennes maj:ts drottningens ej

allenast ställande på fri fot, men äfven restituerande uti all värdighet,

sedan de oroligheter åter blifvit stillade som genom enskilda personers

straffbara uppförande kunnat uppkomma.

Af en eller annan anses ock såsom skulle detta påstående i sjelfva

verket sig grunda uppå en uttydning af hans danska maj:ts egen de-

klaration till förbemälte hof, innehållande jemte berättelse om föran-

låtna steg i anseende till hennes maj:ts höga person, en slutlig för-

säkran såsom orden lyda, att hennes maj:t au. reste serait traitée en

Reine; hvilket således ej kunde supponera någon annan situation, än

den frihet och tronen åtföljande vara borde.

De afsigter som deremot af hans danska maj:t eller dess nu va-

rande ministére häröfver för framtiden kunna hysas, hafva väl ännu ej

egentligen blifvit bekanta; dock tviflas att det förenämda sakernas

återställande dermed instämma lärer.
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20.

,
Hemlighetsmakeri med undcrsökningskommissionon.

Köpenhamn den 23 februari 177-J.

Sedan numera den förordnade undersökningskommissoncn sistlidne

torsdag den 20 innevarande blifvit ifrån kungl. slottet förflyttad till

citadellet att derstfides de fångna personligen afhöra, är då en början

denitinnan gjord med grefve Strucnsee, öfver hvilken förhöret så väl

denna som påföljande dag blifvit fortsatt. Han skall derundcr i bör-

jan nog frimodighet låtit förspörja, samt äfven i de honom förelagda

punkter en mera dristig förklaring afgifvit, men omsider redan den

andra dagen till någon frivillig bekännelse denitinnan likväl låtit

förmå sig.

Förliden gårdag hafva kammarherren Brandt samt lifmedikus Ber-

ger varit förekallade, hvarefter, då man fått inhemta det den sistnämde

med någon mindre stränghet än förut blifver uti arresten bevakad, så-

ledes anledning är att döma, det något mera mildrande omständighe-

ter i anseende till honom sig lära förete.

Vid inställandet för kommissionen varda fångarne lösgjorda ifrån

de påhafvande jern, men hvilka åter vid tillbakaförseln uti arrestrum-

met dem genast påläggas.

På det kommissionen uti dess undersökningsarbete, som gemen-

ligen ifrån kl. 9 om morgonen till 6 om aftonen fortsattes, ej något

hinder eller uppehåll må underkastas, är uti sjelfva citadellet och kom-

mendantshuset derstädes, som af kommissionen nyttjas, anstalt fogad

till middagstaffels anrättande ifrån kungl. köket för samtlige ledamö-

ter oeh betjente.

Till förekommande jemväl af buller och oordning genom allmän-

hetens eller pöbelns tillopp vid arrestanternes fram- och återförande,

är befallning gifven att medan förhörens påstående citadellsportarna

varda tillslutna, så att ej någon tillätes då dit inpassera.

En major vid namn Falckenskiold, som är broder till den arre-

sterade öfversben af samma namn, har förliden torsdagsafton jemväl i

fängsligt förvar blifvit inbragt. Som anledningen dertill skall endast

hafva varit någon hos öfversten uti arrestrummet förefunnen samt af

vakthafvande officeren derstädes uti dess kläder surprenerad biljett,

hvarutinnan han om en eller annan under dess arresttid sig tilldragen
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allmän händelse underrättas, hvilken biljett förmodats vara af dess bro-

der bemälte major skrifven, det likväl sedermera ej kunnat bevisligt

göras; ty är, såsom jag inhemtar, han numera förliden gårdag åter pä
fri fot stäld.

Ibland de märkligare författningar, som genom revolutionen här-

städes åstadkommits, räknar man billigt åter upprättandet af en så kal-

lad kabinetts- eller geheimestatskonselj på sätt och af den komposition

som jag uti flere för detta afgifna berättelser fått hafva den äran i

ödmjukhet förmäla.

Hans danska maj:t har i detta afseende till allmänhetens desto-

mera rättelse nu för godt funnit en offentlig förordning låta utgå och

kungöra, hvarutinnan utom hvad, såsom förut bekant, stadgas om be-

mälta konseljs sammansättning och den metod hvarefter regerings-

ärendena derstädes komma att handhafvas, i synnerhet det sista mo-
mentet till någon särskild uppmärksamhet anledning gifvit, i det den

slutsats deraf synes till dragande blifva, att ingen slags meddelt kungl.

resolution i hvarjehanda händelse, samt oaktadt jemvä! hans maj:ts

egenhändiga underskrift, kan såsom gällande böra anses såvida den ej

förut eller efter utfärdandet vid vederbörligt kollegium anmäles, och i

anledning -af hvars betänkande en formlig expedition dera vinnes.

21.

Engelske ambassadörens hållning.

Köpenhamn den 27 februari 1772.

Härvarande engelske ministern herr Keith väntar med otålighet

de ytterligare svar och föreskrifter ifrån dess hof, som genom uteblif-

vande poster jemväl längre än vederbort saknats. Han bibehåller emel-

lertid ständigt enahanda uppförande som ifrån början skett, och hvaraf

såsom jag haft den äran för detta inberätta, mycken anledning gifves

att döma, det hans maj:t konungen af England uti allt hvad drottnin-

gen dess fru syster rörer, sig nog nära intresserar, ehuru ej med sä-

kerhet ännu afses kan, huru långt samt till hvad steg detta delta-

gande sig egentligen kunde sträcka, i händelse såsom befruktas, det

liknelserna för framtiden ä denna sidan skulle fortfara att blifva min-

dre behagliga.
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Herr envoyén Koith har ännu fifven i dessa dagar till London

tillbaka atlTirtlat en af do derifran i följe med dess sekreterare först

ankomna kabinettskurirer, som derefter vidare afgatt till Helsingör och

nu såsom förmodas, jemte berättelse om det under de anstälda förhör

med herr Struensee och flero förclupna, tillika Ifuvr öfverbringa det

svar som herr Keith härstädes uppä gjord deklaration, under senast

hafda särskilda konferens med ministéren kunnat meddelas.

22.

Enkeprinsessans af Wales död med deraf föranledd sorg eller glädje.

Köpenhamn den 1 mars 1772.

Med den sist ankomna utrikes posten har den obehagliga tidning

ifrån London härstädes inträffat om hennes kungl. höghets enkeprin-

sessan af Wales, hans danska maj:ts fru svärmoders den 8 nästlidne fe-

bruari timade dödsfall. En slik händelse har ej kunnat annat än så-

som desto mera märklig anses vid sakernas närvarande skick och ställ-

ning, detta och k.ngl. engelska hofvet emellan, samt uppä en tid dä

det sistnämdas deltagande uti den härstädes förefallna revolution till

mycken del i stöd af hennes kungl. höghets den nu aflidna enkeprin-

sessans influence och kredit hos hans maj:t konungen dess herr son, ej

mindre än hos dess ministére, trötts kunna till betydliga följder blifva

ledande, men nu mera äter igenom detta dödsfall som de flere för

kungl. engelska huset enskildt inträffade obehagliga omständigheter,

förmodligen nog distraktion lärer underkastas *.

Ehuru man hade väntat det sorgen här vid hofvet genast efter

tidningens ankomst skulle komma att antagas, förnimmes likväl sådant

ännu ej vara skedt; och är äfven obekant huruvida derraed lärer an-

stånd hafvas till dess någon formlig notifikation blifvit utgifven af här-

varande engelske ministern, hvilken stundeligen så i detta som flere

betydliga hänseenden de behöriga föreskrifter ifrån dess hof förväntar.

Emellertid fortfara sakerna härstädes uti det oförändrade skick.

* Den 29 januari erhöll prinsessan af Wales underrättelse derom att

hennes dotter var fängslad; den 8 februari dog hon. "Från den stund hon er-

höll den olyckliga nyheten från Danmark" — skrifver Walpole — "njöt hon

icke någon föda och afled innan hon ånyo kunde få höra något ifrån sin dotter."
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som jag för detta, och senast under den 27 innevarande fått hafva den

äran i ödmjukhet förmäla så väl uti de flere ämnen, som hvad angår

den tillsatta undersökningskommissionens arbete, hvilket dagligen fort-

sättes medelst de arresterade personernas afhörande, dock under all

tysthet, samt utan att ännu något af de vid ransakningen förekom-

mande partikulariteter transpirerar; hafvandes under derefter förlidna

dagar densamma merendels ständigt endast vid herr Struensee sig

iastat, och herr Brandt samt Berger ej mera än en gäng varit före-

kallade.

I dag är med vanlig ceremoni genom 2me härolder, beledsagade

af ett kavalleridetachement, högsta rättens sättande kungjord, som den

4 innevarande sker, då hans maj:t konungen sjelf deruti presiderar,

och vid hvilket tillfälle man förmodar det i afseende på de sig till-

dragna ändringar någon mera utmärkt sollennitet än eljest vanligt är

kommer att anställas.

23.

Förhöret med drottningen.

Köpenhamn den 5 mars 1772.

Nu vid postens afgång inhämtar jag, det denna dags morgon

geheimeråderna af konseljen grefve Thott och herr Schack, jemte 2me

ledamöter af kommissionen, härifrån afrest till Kroneborgs slott, och

skola derstädes hos hennes maj:t drottningen komma att få företräde.

Man dömer således deraf, det ämnet af dessa herrars förrättning

lärer vara att med hennes maj:t drottningen kommunicera en eller an-

nan under ransakningen med herr grefve Struensee och i stöd af dess

bekännelse sig yppad omständighet som hennes maj:ts person nära

rörer, samt hvilken af den beskaffenhet är, att man ej tror sig böra

skrida till doms fällande emot bemälte grefve, innan hennes maj:t der-

öfver sjelf jemväl hörd blifvit.
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24.

Don stora domstolens saiiimansiittnint'. Processen mot drottningen.

Köpenhamn den 19 Mars 1772.

Sedan fSrmedelst den tillsatta kommissionens använda trägna ar-

bete, undersökningen öfver statsfångarne härstädes omsider så vida

hannit att ej nägra vidare betydliga upplysningar anses till vinnande

återstå, men af de redan insamlade man trott sig ega nog skäl och

anledning att skrida till domarnes afsägande öfver de på mer eller

mindre sätt brottsliga funna personer, så har numera hans danska maj:t

till den ändan en särskild stor domstol låtit anbefalla och sätta, be-

stående af 4 ledamöter uti statsrådet, nämlige^ geheimeråderne grefve

Thott och herr Schack, amiralen Kömling och herr grefve von Osten,

hela högsta rätten, krigsbeläl, såsom af landtstaten en generalperson

och en öfverste samt af amiralitetet en vice och en contre-amiral,

kleresi nämligen biskopen af Seland med 2:ne prostar, såsom ock af

akademistaten 2:ne professorer, förutom den redan konstituerade under-

sökningskommissionens samtlige ledamöter, tillhopa med de förre till

ett antal inalles af 35 personer; hvilken rätt sistlidne måndag den 16

innevarande haft dess första sammanträde i afsigt endast att reglera

de vid dess sättande nödiga formaliteter.

Då jemväl, efter närmare uppdagade omständigheter, hans danska

maj:ts hysande egentliga afsigter, relativement till hennes maj:t drott-

ningen dess gemål, mera framlysa, inhemtar man i öfverensstämmelse

dermed, det lärer berörda extraordinarie domstols första göromål

blifva en emot hennes maj:ts egen person företagen process samt att

i stöd af de graverande omständigheter, som dertill förmodas kunna

-tyrka och äfven redan till mycken del vara nogsamt bevisliga gjorda,

iéss äktenskapsskilnad med hans maj:t konungen genom en offentlig

akt prononcera.

Till aktör är i slikt afseende förordnad kammar- och höieste rets-

advokaten Bång; såsom ock deremot å andra sidan, efter ett vid dy-

lika tillfällen vanligt bruk, till defensor för hennes maj:t, en annan

höieste rets-advokat benämd Uldall blifvit utsedd. Denne skall nu

nyligen afrest till Kroneborgs slott, att derstädes af hennes raaj:t sjelf

underråtta sig om hvad till besvarande af de förelagda gravamina å

dess sida kan vara att anföra.

Frän F.uropnii hof. 10



342

Med förhören här i staden öfver de arresterade personer fortfa-

res eljest dagligen, och har i de 2:ne sistförlidna öfversten Falcken-

skiold till den ändan varit förekallad, då han för kommissionen uti

citadellet blifvit transporterad ifrån dess på en af amiralitetsholmarne

varande arrestrum.

25.

Till hans svenska majestät inberättade detaljer om kommissionens verksamhet.

Köpenhamn den 22 mars 1772.

Sedan hans maj:t konungen af Danmark den särdeles vigtiga för-

ändring vid sitt hof låtit verkställa som med den 17 sistlidne januari

tog sin början och hvarom uti särskilda berättelser till eders kungl.

maj:ts och Eiksens råd, herr grefven och kanslirådet förmäldt är, i det

hennes maj:t regerande drottningen Karoline Mathilde blifvit till Kro-

neborgs slott uti fängsligt förvar afförd, samt för detta kabinettsmi-

nistern herr grefve Struensee jemte en del andra herrar arresterade,

har då genast en kommission af högsta rättskansli och flere de-

partementsledamöter blifvit tillförordnad, som kommer att medelst en

noga undersökning emot dessa fångna personer procedera, i afsigt att

bringa i dagsljuset alla de omständigheter de der kunnat göra deras

uppförande straffbart genom obehörig inblandning uti åtskilliga rege-

ringsförvaltningens delar.

Samma kommission har allt ifrån den tiden dess undersöknings-

arbete dagligen fortsatt, och är nu omsider dermed sä vida hunnet att

en stor del förbrytelser emot lag och allmänna författningar blifvit

bevisligen gjorda samt af de arresterade sjelfve vidgådda. Hvad i syn-

nerhet herr grefve Struensee angår, äro sådana uppgifter som på ett

nära sätt hennes maj:ts högbemälta drottnings person röra, samt efter

förmodan komma att leda ej mindre än till en formlig äktenskapsskil-

nads prononcerande med hans maj:t konungen dess gemål.

Hans maj:t har nu nyligen en annan extra domstol låtit sätta

och tillförordna, hvaruti af det ånyo upprättade statsrådet fyra ledamö-

ter, tillhopa med högsta rätten, såsom ock af lands-, sjö-, ecklesiastik-

och akademistaterna vissa tillförordnade komma att deltaga, hvilken

domstol dess första session nu för några dagar sedan haft till reglerande
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af åtskillipfa formaliteter, såsom ock att emot hennes maj:t drottningen

en otVentlig stämning utfTirda; varandes till processens förande 2:ne

högsta rättsadvokater utnämda, den ene såsom aktör samt den andre

att såsom hennes maj:ts defensor de fi5relagda gravamina besvara.

Uti ministeren och i anseende till sjelfva metoden af regerings-

förvaltningen, är eljest genom den skedda revolutionen härstädes en eller

annan ändring åstadkommen, i det sedan ett nytt statsråd blifvit upp-

rättadt, bestående, töriitom lians kungl. höghet prins Fredrik, af G per-

soner, alla regeringsärender således numera, och efter det förra gehei-

raekabinettets upphäfvande. uti detta statsråd till skärskådande uppta-

gas, innan de hans maj:t konungen föredragas och till slutligt afgö-

rande befordras.

De personer, som egentligen blifvit brukade till revolutionens ut-

förande, hafva med belöning af avancementer blifvit ihågkomna, hvari-

bland man särdeles räknar numera generalerne grefve Rantzau-Asche-

berg och herr Eichstedt som generallöjtnanten Köhler, hvilken sist-

nämda ock dessutom såsom dansk adelsman vunnit naturalisation.

Uti amiralitetskollegiet är någon ändring skedd medelst herr' ami-

ralen Römlings, vice amiralen Kaas samt kammarherren grefve Joakim

Moltkes åter insättande derstädes, den förre som president samt de se-

nare såsom deputerade.

Vid hofstaten har jemväl en eller annan af de varande lägre

sysslor disponerats; varandes förutom dessa eljest vid de öfrige sta-

ter och departementen ännu härtills ej några ändringar skedda; dock

är en kommission tillsatt som har att undersöka och med dess berät-

telse inkomma huruvida och i hvad afseende de flere under herr grefve

Struensees förvaltningstid såsom kabinettsminister vidtagna nya författ-

ningar såväl uti finansväsendet som andra delar, någon jemkning kunna

anses böra undergå.
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26.

Äktenskapsskilnadsdomen m. fl. omständigheter rörande drottningens förvisning.

Köpenhamn den 9 april 1772.

Mitt ödmjuka sista var af den 5 innevarande *.

Dagen derefter hade såsom ärnadt varit, och jag haft den äran

då omförmäla, den stora extra domstol sig församlat vid kl. 4 ora ef-

termiddagen och likaledes, pä sätt som förut skett, till sent inpå afto-

nen varit tillhopa.

Man fick genast då erfara att äktenskapsskilnadsdomens slutliga

fastställande emellan hans maj:t konungen och dess gemål drottningen

vid detta tillfälle utgjort egentliga ämnet för samma domstols förrätt-

ning, och att en slik dom äfven verkligen, i behörig form författad,

till hans maj:ts egen höga bekräftelse aflåten blifvit, hvilken senare

derpå likaledes straxt följt.

Vid sjelfva proceduren är likväl icke destomindre den ändring

förmärkt emot hvad man i allmänhet förut trott skola komma att iakt-

tagas, att omförmälda akt med ingen slags offentlig publikation varit

förknippad vidare än att endast, genom ett i korta och generella orda-

sätt aflåtet kungl. reskript till de särskilda kollegier och departemen-

ten, sjelfva händelsen samt hans maj:t deröfver tagna beslut dem kun-

göras, utan anförande af några dertill ledande motiver, såsom ock i

öfrigt sjelfva domens vidare innehåll ej bekantgjordt blifvit.

Man eger således häraf desto mera anledning att tro, det jem-

väl enahanda menagement i anseende till de utrikes makter lärer iakt-

tagas, och att man på slikt sätt så mycket möjligt vara kan söker

undvika den éclat och ofientlighet som händelsen befruktats skola för-

anlåta i afseende förnämligast på en slags justifikation af de skedde

eftertänkliga steg, samt att för allmänhetens ögon ådagalägga hvad

billiga anledningar å hans danska maj:ts sida dertill föranleda kunnat,

men till hindrande hvaraf kungl. engelska hofvet nu i synnerhet, och

sedan allt hopp försvunnit att dess första påstående likmätigt kunna

tillvägabringa en skilnad allenast till säng och säte eller så kallad

separation du corps, förmodas hafva under de senast denna tiden

* Nämda rapport innehåller ej något minnesvärdt och är derför ute-

lemnad.
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använda.

Om hennes kungl. höghet den unga prinsessan skall ändock icke

heller uti den emot hennes maj:t fålda dom något det ringaste influ-

tit livad för henne eller i afseende pä dess framtidssituation obehag-

ligt vara kunde, utan kommer hon således att blifva i åtnjutande af

alla dess höga börd åtföljande förmåner, samt här vid liofvet på ett

deremot svarande sätt uppfostras.

^lan hade förmodat det till kungörelsens öfverbringande till hen-

nes niaj:t om det nu såmedelst fålda utslag någon särskild deputation

af konseljs- eller kommissionsledamöterna, såsom före detta skett, skulle

komma att till Kroneborg afgå.

Sådant är likväl ej iakttaget, utan har endast justitiarien uti den

härvarande hof- och stadsrätt, herr etatsrådet Horn, förliden gårdag

erhållit befallning att i sådant ärende dit afresa jemte den höieste

rets-advokat som for hennes maj:t vid rättegångens fullföljande till dess

defensor varit konstituerad.

Hvad hennes maj:ts afresa och transporterande till Ålborgs slott

beträflar, så emedan man lor någon tid sedan, då samma slott blef

utsedt till hennes majits framtida uppehållsort, redan börjat med re-

parationers företagande derstädes, så lärer tiden till samma afresa bero

på huru snart de för henne tillredda rummen blifva färdiga; hafvan-

des eljest, såsom med säkerhet inhemtas, man nu mera deciderat sig

för ditresans ställande landvägen, till att ej något riskera af de hän-

delser som en sjöfart af hvarjehanda tillfållen kunde medföra.

Den hennes maj:t till framtida uppvaktning utsedda hofstaten

är jemväl nu slutligen reglerad på det sätt, att öfversten för hans maj:t

konungens regemente herr Pens hos henne öfverhofmästaresysslan för-

rättar, jemte det kommendantskapet af Ålborgs slott honom uppdrages,

samt att öfverstelöjtnanten Castenskiold, hvilken till hennes majrts för-

sta afförande härifrån till Kroneborg var brukad, som ock en amirali-

tetskapten vid namn Winterfeld, såsom kammarjunkare eller kavaljer

hos henne blifva placerade.

Af damer komma ock de nu hos hennes maj:t på Kroneborg va-

rande 3:ne fröknar att till uppvaktning blifva följaktiga och bibehål-

las, hvarunder dem den förmån af dubbelt apointement dem är vor-

den tillagd.
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27.

Engelske ambassadörens besök på Kroneborg'.

Köpenhamn den 12 april 1772,

Uti apostille till min senast under den 9 innevarande aflåtna öd-

mjuka skrifvelse, har jag haft den äran eders excellence i ödmjukhet

vid handen gifva, det härvarande engelske envoyén herr Keith samma
dag härifrån till Helsingör afrest, samt att i anseende till hvad här-

städes då nyligen förut förelupit medelst äktenskapsskilnadsdomens af-

sägande emot hennes maj:t drottningen med mera, sådant ej kunnat

annat än någon uppmärksamhet åstadkomma,

Jag har i anledning deraf sedermera mig ombeflitat att så-

vida möjligt vore söka utröna såväl hvad egentliga motiver samme
herr Keiths resa föranlåta kunnat, som det under dess vistande i Hel-

singör derstädes förelupna samt huruvida han egt tillfälle att hos hen-

nes maj:t drottningen på Kroneborgs slott sig inställa, det man otvit-

velaktigt ansett då ej annorlunda än med regeringens samtycke och

efter derom förutgången anmälan hos ministéren ske kunnat.

Öfver det förra hafva olika omdömen förevarit efter de särskilda

anledningar man egt att tro, det herr Keith antingen endast såsom

till ådagaläggande af dess enskilda attention, och för att underrätta

sig om hennes maj:ts tillstånd nu velat nyttja detta tillfälle att henne

uppvakta sedan den förehafda processen blifvit till slut bragt, och in-

nan hon ifrån Kroneborgs slott skulle komma att till någon aflägsnare

ort blifva transporterad; eller ock å andra sidan, att bemälde mini-

ster, till följd af undfången föreskrift ifrån dess hof, någon särskild

kominission hade att uträtta.

Efter de underrättelser mig nu nyligen af nog säker hand till-

kommit, skall likväl detta sistnämda såsom troligast vara att anse;

hvarjemte man vill försäkra såsom skulle samma kommission innebära

ett anbud, hvilket hans maj:t konungeh af England för godt funnit till

hennes maj:t dess fru syster låta göra, nämligen att så vida hennes tiller-

nade framtida vistande här i Danmark några sådana obehagligheter för

henne medföra skulle, som gjorde att hon hellre åstundade sig häri-

från alldeles begifva, högbemälte konung då någon annan tjenlig ort

uti sina stater dertill ville utse, samt för hennes maj:ts underhåll och

tjenliga etablissement derstädes de nödiga författningar vidtaga låta.
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Denna proposition torniodar nian ock det herr Kcitli reilaii för

detta haft att med ministeren kommunicera, samt att han hära erhål-

lit sådant svar som, i händelse af dess antagande af hennes maj:t

drottningen sjelf, nfven kunde gifva att förmoda hans danska raaj:ts

deröfver tillvinnande bifall.

Kvad angår den senare omständigheten, har jag jemväl redan fått

inhemta det herr Keith und»>r vistandet i Helsingör, och samma afton

ditkomsten skedde, genast fått tillfälle till företräde hos hennes maj:t

samt att han ock påföljande dags morgonen innan dess återresa hit

till staden som då anträddes, likaledes till ytterligare uppvaktning och

conference hos henne sig instält.

Hvad derunder i öfrigt såsom decision å hennes maj:ts drott-

ningens sida kunnat fastställas, har man ännu ej fått erfara, såsom

icke heller bekant blifvit, antingen England eller Hannover till dess på

anförda sätt proponerade framtida uppehåll ock blifvit föreslagen.

Emellertid fullföljes icke desto mindre de uti staden Ålborg på-

begynta anstalter till hennes majcts dittransporterande, hvilket ock i

all händelse, samt ehuru det förra arrangement skulle kunna ega rum,

nu ändock till en början ofelbart sker, så snart tillberedelserna på slot-

tet derstädes hinna blifva fulländade; varandes allaredan herr öfversten

Pens, hvilken på sätt som jag haft den äran inberätta, kommer att så-

som öfverhofmästare hos hennes maj:t placeras, nu redan förut i sådan

afsigt till berörde ort afrest. Och ehuruväl vid senaste postens afgång

allmänt föregafs det i anseende till tlere betänkligheter som vid re-

sans företagande sjöledes förekommit, man således för visst hade fast-

stält att hennes raaj:t skulle komma att landvägen sig dit begifva, så

förnimmes likväl numera åter, och sedan en blidare väderlek inträffat,

det man ännu icke dess mindre torde decidera sig för den förra ut-

vägen, såvida samma väderlek, och omständigheterna sig dertill foga

skulle vid den tid, då resan kommer att anträdas, hvilken tid väl ännu
ej är utsatt, men förmodas dock endast få dagar lära fördröjas.
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28.

Karoline Mathildes tillernade flyttniDg till Ålborg.

Köpenhamn den 19 april 1772.

Utom hvad jag uti mitt ödmjuka sista af den 16 innevarande

fått hafva den äran eders excellence vördsamligen vid handen gifva om
en då nyligen ifrån London hit återkommen kabinettskurir, som af

ministéren härstädes för någon kort tid sedan varit dit affärdad, har

äfven kungl. engelska envoyén lierr Keith påföljande dagen en kurir

ifrån dess hof hit undfått.

Ehuiuväl ej egentligen bekant blifva kunnat hvad dessa kurirers

medbringande kan hafva innefattat, så har ändock icke desto mindre

af derefter yppade omständigheter gifvits att tro, det sådant till nå-

got vigtigare underhandlingsåmne ånyo härstädes anledning företett,

samt uti hennes maj:t drottningens tillernade afresa till Ålborg till

äfventyrs kunde komma att antingen till fullo en ändring göra, eller

åtminstone något uppskof föranlåta.

Jag får i detta afseende mig vördsamligen åberopa hvad uti öd-

mjuk berättelse under den 12 i denna månad förmäldt blifvit om de

af hans mäj:t konungen af England skedda propositioner och anbud

af någon annan ort i dess stater till hennes maj:ts framtida vistande^

hvilket i händelse ock af antagande, och så vida den nödiga öfverens-

kommelse derom träffas skulle, man likväl då dömde ej kunna hindra

den nu förut ernade flyttningen till Ålborg, hvars alla behöriga beredel-

ser dels gjorda, dels fortsatta och i möjligaste måtto påskyndade blefvo.

Såsom mig nu af god hand berättas, skall åter efter de ofvan-

nämde kurirers ankomst fråga vara uppkommen om ändring jemväl

uti detta senare i så måtto, att resan ifrån Kroneborg till den för hen-

nes maj:t utsedda ort sjöledes skulle komma att ställas och att sådant

dessutom med ett eller flera hitsända engelska skepp blefve att verk-

ställa.

Då häröfver likväl ännu ej någon visshet kan statueras, så får

jag mig i ödmjukhet förbehålla att med nästa post, eller så snart fram-

deles ske kan, eders excellens härom ytterligare veta låta.

Under varande helgedagar blifver eljest härstädes med ransak-

ningen och processens slutliga anläggande emot statsfångarne ej något
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företaget; hvarraed man dock förmodar derefter numera ej länge' lä-

rer dröja, men att ännu i denna vecka en början lärcr ske med do-

marnes tallande ötVer grefvarnc Struensee och Hrandt. Den itVan be-

gynnelsen tillförordnade undersökningskommissionen kommer, efter hvad

numera inhemtas, att jemväl härtill blifva autoriserad, sedan den

nyligare satta större extra domstolens göromål redan upphört, och man
således endast vid hvad hennes raaj:t drottningens äktenskapsskilnad

rörde, sig haft att fästa.

29.

Ändrade |ilaiicr med drottninjjcii. — Domens annalkniidu rörande Struensee.

Köpenhamn den 23 april 1772.

Af hvad uti mitt sista under den 19 innevarande jag fUtt hafva

den äran i ödmjukhet inberätta, lärcr eders excellence redan höggun-

stigt täckts inhemta det ämne till underhandling emellan ministéren

härstädes och kungl. engelska envoyén, som förekommit i anledning

af hans maj:t konungens af England nyligen gjorda proposition om
någon annan ort i dess länder till hennes maj:t drottningens dess fru

systers framdeles vistande och etablissement.

De skäl jemväl då varit att tro, såsom skulle hans danska maj:t

härtill dess samtycke behaga lemna, och att således en ändring uti

den hafda dessein till 'hennes maj:ts afresa till Ålborg skulle föranlå-

tas, har sedermera till alla delar blifvif bekräftad, då man jemväl nu-

mera fått erfara det åtskilliga till verkställandet af detta senare redan

fogade anstalter blifva återkallade och inhiberas, såsom en del till Hel-

ingör afsända större och mindre kronofartyg, dem jag haft den äran

•raförmäla varit ernade att för hennes maj:t sjelf, såväl som för med-

hafvande svit och equipage till öfverfarten nyttjas, men hvilka efter

numera utgångna ordres förfoga sig tillbaka dels hit till staden, dels

till andra för dera såsom vaktskepp anvista poster.

Häremot anses såsom alldeles säkert vara att några hit till för-

väntande engelska skepp, och som förmenas blifva 3;ne till antalet,

akola komma att hennes maj:t ifrån Kroneborg afliemta, hvarmed dock

ännu något på tiden till en 5 ä 6 veckor tros kunna komma att för-
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dröjas; varandes Celle eller Lilneburg den ort, som efter berättelse för

hennes niaj:t är utsedd, och dit bon sig då härifrån kommer att begifva.

Herr envoyén Keith har sistlidne söndag åter företagit en resa

till Helsingör och hos hennes maj:t drottningen uppå Kroneborg sig

instält, samt haft den påföljande måndagen inemot en 2:ne timmars

conference.

Emedan hennes maj:t honom likväl vid dess ankomst, som nog

tidigt den förstnämda dag skett, det då begärda företräde vägrat un-

der förebärande af något illamående, ty dömes deraf att hennes maj:t

af de senast ifrån engelska hofvet skedda insinuationer och dymedelst

utverkade ändring uti dess förut tillernade qvarförblifvande här i lan-

det med mera, ej all den satisfaktion tillflyta lärer som man i bör-

jan sig förestält.

Den emot statsfängarne härstädes tillförordnade aktör generalfi-

skalen Wivet, hade redan den 2 innevarande, till följd af den vanliga

processomgången, uti kommissionen ingifvit dess påstående och citation

till grefvarne Struensee och Brandt, att såsom den 9 derpå följande sig

inställa till afhörande af de emot dem upptedde gravamina; hvarefter

dem 14 dagars rådrum skulle lemnas att under öfverläggning med de

såsom defensores konstituerade 2:ne höieste rets-advokater deras svar

och förklaringar få författa låta.

Då numera samma tid expirerad är, torde domarne öfver be-

mälte grefvar såsom i dag eller morgon blifva fälda, samt såvida dessa,

efter hvad allmänt förmodas, skulle innebära dödsstraff, sådant då jem-

väl om endast några dagars tid komma att gå i fullbordan.
*

Till cheferne för de här i staden liggande garnisonsregementen

hafva ock redan ordres aflåtna blifvit det manskapet bör vara i be-

redskap, förmodligen i afsigt att nyttjas till hvarjehanda oordningars

förebyggande i fall så nödigt skulle anses.

* Planscherna i den Hammerska samlingen framställa bland annat Stru-

ensees förhör i citadellet, hans fängelsernm, hans omvändelseakt med presten

o. s. v. På en omvändelsetafla ser man huru satan flyger efter och griper

honom i nacken, då han redan är på väg mot nådens dörr. En annan större

plansch föreställer djefvulen och Struensee. Den onde, utrustad med horn,

svans och klor, griper honom i peruken, med orden:

Du er min rette mand,

Nu griber jeg dig an.
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30.

Rapport om nfriittningen. till knnslii)ri'siJonten i Stockholm.

Köpenhamn den 30 april 1772.

Af hvad uti ödmjuk berättelse under den 26 innevarande jag

senast n\tt hafva den äran vördsammeligen förmäla, lärer eders excel-

lence höggunstigt täckts inhemta, det domen öfver f. d. grefvarne Stru-

ensee och Brandt af dertill förordnade kommission då blifvit fUld och

förutgående dagt-n offentligen afkunnad.

Dess innehall, sådant som jag ock detsamma då i ödmjukhet om-

förmält, har derefter om måndagen den 27 i samma månad af hans

maj:t konungen till alla delar blifvit stadfästad och genast påföljande

tisdagen den 28 gått i fullbordan under mycken frimodighets visande

å delinqventernas sida, samt i öfrigt med iakttagande af den omgång

som jag med denna dags post till hans kungl. maj:t i underdånighet

inberättat.

Hvad jag dertill härmedelst i ödmjukt förtroende bort hafva den

äran tillägga är det i anledning af den förmodan åtskilliga personer

härstädes synts hysa såsom skulle någon lindring i synnerhet för kam-

marherren Brandt härutinnan af hans maj:t anordnas, numera, och då

jemväl i ?jelfva verket åtskilliga mildrande omständigheter emot hvad

lM'rr Struensee angår, uti den förres uppförande tyckts förekomma, man
iledes ej underlåter att i allmänhet hysa någon slags syrpris öfver

den icke desto mindre i fullbordan gångna domen, under den slutsats

och det omdömes fällande, det måtte till äfventyrs särskildt föranlåtande

omständigheter å hofvets och ministérens sida härstädes sådant till

mycken del åstadkommit, såsom hvaribland man förnämligast räknar

en påsyftad desto fullkomligare justifikation. relativement till kungl.

engelska hofvet af hvad med hennes maj:t drottningen förelupit då

dess uppförande och göromål uti åtskilligt haft gemenskap med de nu

till lifvet straffade personers brott, och dem man således genom en

slik stränghet velat såsom desto mera graverande utmärka.

De öfriga fångar, såsom general Gähler, öfverste Falckenskiold,

"tverstelöjtnant Hesselberg, justitieråderna Struensee och Sturtz, kon-

teramiralen Hansen, doktor Berger m. fl. öfver hvilka ransakningen
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allaredan i det hufvudsakligaste är till slut bragt, lära såsom man
förmodar jemväl samtlige innan nästa månads slut, för deras mer eller

mindre delaktighet uti de förres förbrytelser, komma att dömas; läran-

des efter liknelsen dock ej någon af dessa vidare med dödsstraff be-

läggas, men de emot dem utfallande domar till äfventyrs endast komma
att innebära fängelse på viss tid, landsflykt och förlust af tjenst eller

annat dylikt.

Herr justitierådet Struensee är ock emellertid redan förliden går-

dag den lindring vederfaren, att de under arresttiden pålagda jern

blifvit honom fråntagna, hvilket tyckes utmärka det han på mindre

graverande sätt torde anses.

31.

Afrättningen skildrad inför hans svenska majestät.

Köpenhamn den 30 April 1772.

' Sedan den öfver statsfångarne Struensee och Brandt med flere

härstädes förordnade undersökningskommissionen, i följd af en jemväl der-

till hällen kungl. autorisation, domarne öfver de 2:ne förstnämde afsagt,

af innehåll, såsom orden lyda, det böra bemälte Struensee och Brandt,

öfverbevista och efter egen vidgådd bekännelse skyldiga till åtskilliga

grofva förbrytelser de der likmätigt danska lagens 6:te bok, 4 kap

och 1 art. såsom crimen Jcbscb majestatis äro att anse, således sig

sjelfva till välförtjent straff, och androm till exempel och afsky, hafva

förbrutit ära, lif och gods, varda degraderade från den grefliga och all

annan förunt värdighet, hvarjemte deras grefliga vapen af skarprätta-

ren sönderbrytas: det förra på sätt att högra handen lefvande bör af-

huggas, och dernäst hufvudet, kroppen parteras, läggas på stegel och

hjul, men hufvudet med handen sättas på en påle — har denna dom
sistlidne tisdag den 28 innevarande i fullbordan gått, hvarvid följande

blifvit iakttaget.

Kommissionen, som förutgående torsdag och fredag till den än-

dan varit samlad uti dess anvisade rum på kungl. slottet, hade uppå
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ilon sistnämda af dessa dagar domen afkunnat samt påföljande lör-

daijon vid ("pj)na dörrar låtit knnc:5ra, afven silsom ock fängarno uti

arrosten då fdreläsa i,'onom den tillförordnade aktör höieste rt-l s-advo-

katen Bång, hvarefter densamma dagen för exekutionen eller månda-

tren af hans mai:t konungen konfirmerades.

Uppå den till exekutionen utsedda plats på den s, k. Öster Fållad

utom staden, blef jemväl då först den schavott upprest, om hvars byg-

nad magistraten väl förut undfiUt befallning att på en af stadens all-

männa timmerplatser lata besörja, dock utan att låta blifva bekant

till hvad bruk den komme att nyttjas: varandes samma schavott en

af stockar och bräder sammansatt bygnad till i) alnars höjd samt 8

alnars bredtl i fyrkant med en uppgång eller trappa innantill såsom

ock ofvanuppå försedd med gallerverk och en förhöjning, livarpå sjelfva

exekutionen skedde.

Till spetsgårds formerande, som ock eljest till vakt och att före-

komma all oordning ibland pöbeln, hvilken till en stor myckenhet sig

härvid infunnit, haåo af härvarande garnison 1000 man infanteri, jemte

180 dragoner till häst, och de här liggande 4 divisioner amiralitets-

manskap blifvit kommenderade att kl. 6 om morgonen utmarschera,

hvarefter och sedan en tredubbel spetsgärd på det sätt blifvit inrättad,

att infanteriet placerades närmast schavotten, dragonerne dernäst,

samt amiralitetsmanskapet ytterst uppstäldes, fängarne jemväl kl. 8

uti tvänne särskilda tätt på hvarannan följande vagnar, beledsagade

hvardera af en officer och '2:ne underofiicerare uti, samt 40 man in-

fanteri med påsatta bajonetter, jemte ett detachement dragoner, utom

vagnen, utfördes.

Vid ankomsten på platsen, hvarest de, af de tillförordnade pre-

ster, nämligen för Struensee kyrkoherden vid tyska församlingen herr

^liinter, samt för Brandt, prosten och kyrkoherden vid amiralitetsför-

-amlingen herr Hee emottogos, uppträdde genast på schavotten den

istnämde delinqventen, då i närvaro af generalfiskalen och de flere

justitie-betjente domen derstädes blef föreläst, det grefiiga vapen af

skarprättaren sönderbrutet, såsom ock exekutionen i allt det öfriga ef-

ter domarnes bokstafliga innehåll blef fullbordad först med Brandt,

under det emelk-rtid Struensee, som sist afrättades, blef på platsen uti

vagnen fördröjande; varandes deras på schavotten då genast sönder-

styckade kroppar sedermera afforda till den vanliga stadens allmänna
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afrättsplats, vid det kungl. lustslottet Fredriksberg belägen, samt der-

städes pä steglen uppstälda *.

Generalen och kommendanten af Köpenhamn såsom ock numera
ledamoten af statsrådet, herr Eichstedt, har vid exekutionen det mili-

tära kommandot sjelf fört; och är dervid eljest allting uti mycken god
ordning förelupit, utan att minsta liknelse till orolighet eller upplopp

ibland pöbeln sig visat.

32

Engelska ambassadörens bortresa under exekutionen.

Köpenhamn den 30 April 1772.

Apostille.

Herr envoyén Keith är förliden måndag den 27 innevarande här-

ifrän afrest till Helsingör, hvarest han sig under de der efter förflutna

dagar och ännu härtills stadigt vistats, men återförväntas såsom i af-

ton tillbaka hit till staden.

Förutom det att herr Keith härigenom tros hafva velat söka till-

fälle undvika att vid exekutionen med Struensee och Brandt här i sta-

den vara närvarande, förmodar man tillika det afsigten och ändamålet

med denna dess resa kunnat vara att sä väl lemna hennes maj:t drott-

* Bland de Hammerska samlingarna fins en planscbi som åskådliggör

de sönderkrossade grefliga vapnen (Brandts och Struensees), schavotten, de
uppspikade hufvudena m. m. samt följande verser inunder.

Althier auf diesem Canapée

liegt Johann Friedrich Struensee.

Es zeigen die zertheilten Stucken

die Unbeständigkeit vom Gliicken.

Willst Du nun wissen, lieber Christ,

was er vor dem gewesen ist:

Er var das Schrecken der Philister,

erst Doctor und dann Staatsminister.

Schaut hier den Maitre de Plaisirs

and seine eigene Tragoedie,

le Corps d'un Comte en quatre parties,

Mann sieht es gleich an Kopf und Hand,

Es war der Chambellan von Brandt.
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ningen del af efterrättelser med en sist), söndag ifrån London till

lioiioni hit ankommen kurir, sSsom ock att foga on i-Ucr annan nö-

dig anstalt i anledning af de till hennes inaj:ts ajliemtning ifrån

Kroneborg förvfuitade engelska skepp.

Höghemälta drottning skall numera, sfisom jag inhemtat, på Kro-

neborgs slott någon mera frihet blifvit lemnad, och jemväl den, att

på de inre vallar utom slottet få promenera så ofta hennes maj:t så-

dant åstundar och väderleken sig dertill fogar.

33.

stämningen efter exekutionen.

Köpenhamn den 3 Maj 1772.

Efter den högvigtiga händelsen, hvarom jag med sista post uti

skrifvelse till hans e.\-cellence riksrådet och kanslirådet herr grefve

Schefler haft den äran förmäla, nämligen 2:ne statsdelinqventers gref-

varne Struensees och Brandts mycket exemplariska afstraffande, ha un-

der derefter förflutna dagar sakerna härstädes uti mycken stillhet i

allmänhet förevara synts. Kommissionens ytterligare förrättningar uti

hvad angår processens fullföljande emot de flere ännu i arrest varande

personer, äro ock tills vidare suspenderade, såsom förmodas af den an-

ledning att vinna mera rådrum till öfverseende och i ordning brin-

gande af de redan hållna ransakningar.

Man inhemtar jemväl numera det tillstånd lärer gifvas till ut-

lemnande af de öfver Struensee och Brandt fålda domarne in extenso

och med de hufvudsakligaste emot dem företedda gravamina, hvaraf

för detta ännu ej något vidare publiceradt blifvit, än hvad i anseende

till sjelfva domskonklusionen vid ofvanbemälta tillfälle är inberättadt.

34.

Interiörer frän Kroueborjj. Anordningar med den lilla prinsessan.

Köpenhamn den 7 Maj 1772.

Ibland de omständigheter, hvilka relativement till den här vid

hofvet förelupna ändring, under hennes raaj:t drottningens eloignerando

efter en emot henne anlagd process, och dess derpå följande äktenskaps-
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skilnad med mera, såsom uppmärksamhet värda förekommit och man
derför gjort sig angelägen att få inhemta, räknas förnämligast hans

danska raaj:ts hysande intention i anseende till hennes kungl. höghet,

den under detta dess giftermål födda prinsessan Lovisa Augusta, som

hennes maj:t dess fru moder härifrån varit följaktlig till Kroneborgs

slott, och under derefter förfluten tid hos henne derstädes allt stadigt

vistats.

Jag har uti berättelse till hans excellens riksrådet och kanslirå-

det herr grefve Scheffer, redan den 9 sistlidne April, haft den äran

detta ämne i ödmjukhet omförmäla samt att de olika tankar man h}^-

ste om hennes kungl. höghets tillernade framtidssituation eller huru-

vida hon dess fru moders öde skulle komma att dela, då merendels

försvunnit, sedan uti den emot hennes maj:t afsagda äktenskapsskil-

nadsdomen ej något inheratats derom hafva influtit.

I förmåga af de särskilda konsiderationer, som härvid förekommit

och i hennes kungl. höghets faveur talande varit, bland annat af dess

redan genast efter födelsen tillerkända titel och värdighet såsom kungl.

dansk prinsessa, och hvarom uttrycklig notifikation till de främmande

hof skett, är derefter numera till fullo decideradt att hon äfven fram-

gent kommer att blifva i åtnjutande af desamma dess höga börd åt-
j

följande förmåner, samt en deremot svarande uppfostran här vid hof-

vet åtnjuta *.

I slik afsigt har nu nyligen ,en hofmästarinna för hennes kungl.

höghet blifvit utsedd, som är grefvinnan Holstein född Kniphausen,

fru till geheimerådet och öfverhofmästaren hos hennes maj:t drottnin-

gen, herr grefve Holstein af Letraburg; hvilken såsom ett fruntimmer

af mycket behagliga samt härtill tjenliga egenskaper, man anser på

ett ganska förmånligt sätt emot ett slikt förtroende kunna svara. Hon
har eljest, förut och innan dess giftermål med bemälde grefve, varit

hoffröken hos hennes maj:t drottningen, samt då under samma tid med

utmärkt faveur af henne ansedd blifvit.

Herr grefve Holstein har äfven uti dess egande qualité såsom

Öfverhofmästare hos hennes maj:t nu beständigt på Kroneborgs slott

"^^ill uppvaktning varit vistande. — Lärandes hvad i öfrigt hennes kungl.

höghet prinsessan angår, hon väl emellertid hos drottningen dess fru

moder ännu vidare på förenämda slott förblifva så länge och till dess

* Det antogs en tid att prinsessan skulle förklaras för oäkta, och bland

hofFolket gick hon under benämningen "mamsellen/'
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hennes majits afresa derifrSn sker, likraätigt hvad jag före detta i öd-

mjukhet inbeiättat, men d;\ deiefter kommer att hit transporteras och

jia kun^'l. slottet härstädos blifva lojj^erad.

Khuiu såsom uti min ödmjuka sista berättelse af den ;> inneva-

rande t('>rmiUdt hlifvit, kommissionens göromål uti hvad ani^Sr iiroces-

sens fullföljande emot de flera statsfångar härstädes synts nägot till-

bakahållen sedan den å grefvarne Struensee och Brandt skedda exeku-

tionen, hade man dock ej förmodat någon annan särskild anledning dcr-

till vara, än endast afsigt af rådrums vinnande till protokollernas och

de hållna ransakningarnes iordningställande.

Efter hvad nyligare icke desto mindre förnimmes, skall nog an-

ledning vara att förmoda, det torde berörda kommissions förrättning

härmed alldeles upphöra, och således ej komma att sträcka sig till

vidare domars fällande öfver de ännu arresterade personer, men att

de hållna ransakningarne deremot till hans maj:ts eget höga skärskå-

dande upplåtas, och som derefter sjelf vill täckas decidera på hvad

sätt dessa skola komma att anses.

Om detta i sjelfva verket sig så skulle förhålla, hvilket dock

ännu ej med full visshet försäkras kan, synes slikt otvifvelaktigt inne-

bära någon afsigt på lindring för bemälta fångar, och den en eller

annan deribland genom deras vänners bearbetande då förmått åstad-

komma emot hvad eljest varit att befrukta, såvida kommissionen sko-

lat skrida till slutlig procedur i följd af de emot dem uppgifna grava-

mina såsom för delaktighet uti de redan afstraffade delinqventernas brott.

35.

utkolporterande af donieu öfver Struensee.

Köpenhamn den 10 Maj 1772.

Huru och på hvad sätt domarne öfver de 2:ne statsdelinqventerna

Struensee och Brandt af den tillförordnade kommissionen blifvit afsagda,

och i förmåga af hög kungl. bekräftelse äfven genast derefter i full-

bordan gått, derom har under den 30 sistl. april jag min underdånig-

ste berättelse senast fått hafva den nåden afgifva.

Då hans danska maj:t jemväl numera behagat bevilja det dessa

domar till deras utförliga innehåll, så vida angår de under ransaknin-

Frän Ewojias hof. 1

1
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gen sig yppade hufvudsakligaste omständigheter och såsom afbildande

bemälte Struensee och Brandts brottsliga uppförsel, måtte allmänt kun-

göras och till trycket få befordras, i hvilket afseende ett särskildt kungl.

privilegium blifvit det så kallade Godiska eller universitetsboktrycke-

riet här i staden lemnadt; så har fördenskull jag trott mig ej under-

låta böra ett exemplar häraf nu äfven i lika underdånighet insända.

Allmänheten här i landet har eljest förmärkts med desto mera

begärlighet dessa pjeser emottaga, såsom tjenande ej allenast att dess

nyfikenhet tillfyllestgöra uti ett i högsta måtto för densamma intres-

sant ämne och hvaröfver ransakningarne före detta under ganska myc-

ken tysthet förda blifvit, men äfven tillika att i visst afseende justi-

fiera det uppå dessa delinqventer statuerade exemplariska straff; hvilket

senare, ej mindre än betagandet af de orätta begrepp och utspridel-

ser häröfver blifvit försporda, anses hafva varit den mest föranlåtande

anledning å hans danska maj:ts ministéres sida, att det nu sämedelst

skedda publicerande af de omförmälta akter tillstyrka *.,

36.

Karoline Mathildes och den lilla prinsessans illamående. Engelske ambassadörens afresa,

Köpenhamn den 17 Maj 1772.

Uti mitt ödmjuka sista af den 14 innevarande, har jag haft den

äran eders escellence vördsamligen vid handen gifva, det deras kungl.

högheter, såväl kronprinsen, som den pä Kroneborgs slott hos hennes

maj:t drottningen vistande unga prinsessan varit af sjuklighet besvä-

rade, hvilken hvad prinsessan angår då redan deciderat sig till mess-

lingen, och den man jemväl trodde hos hans kungl. höghet sig lika-

ledes skulle infinna.

* Oaktadt alla vederbörandes försök att hålla god min, förefaller det

dock som om man slutligen häpnade för hvad man genom ett obetänksamt •

steg åstadkommit — en förmodan som synes bekräftad af enkedrottningens

visade oro och bedröfvelse vid ett samtal med dr Munter. "Detta förhållande"

— atimärker H. Smedberg i sin afhandling — '"synes ock hafva legat till

grund för de många i ögonen fallande försigtighetsmått man vid händelser-

nas utveckling såg sig tvungen att vidtaga; ty ehuru man visst icke ogerna

åsåg denna utveckling, tyckes man dock hafva bäfvat vid början af hvarje

nytt stadium deri."
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1 fullföljande af den upprnfii-ksamhet som å dessa höga kungl.

personer genom samma händelse fiistats, får jag nu lulrmedelst inbe-

rätta, det denna sjuklighet efter de nyligast erhållna underrättelser

åter såvida upphört, att vidare fruktan för obehagliga följder deraf till

fullo synts betagen, samt att man deremot om fullkomligt snart åter-

ställande all förhoppning egor.

Hennes maj:t drottningen hade jemväl en några dagars tid fun-

nit sig illamående, och hvarför så väl som till hennes kungl. höghet

prinsessans betjening, hans danska maj:ts förste lifmedikus herr stats-

rådet Berger blifvit till Kroneborg härifrån genast afsänd; dock för-

nimmes hennes maj:t numera ock alldeles vara restituerad.

Engelske envoyén herr Keith, hvilken såsom uti ofvanbemälda

min senaste skrifvelse i ödmjukhet förmäldt blifvit, vid detta tillfälle

varit uti Helsingör, har äfven såsom jag derefter inhemtat, derunder

och innan återresan hit till staden skedde, sig hos hennes maj:t drott-

ningen fått inställa, samt dess afsigt likmätigt af de med en senast

ankommen kurir undfångna depescher ifrån dess hof, kunnat hennes

maj:t del lemna.

Att bemälde herr envoyé, såsom jag haft den äran jemväl före

detta eders excellence derom prevenera, kommer att härifrån hofvet

dess rapell undfå, har desto mindre tvifvelaktigt blifvit sedan han nu-

mera låtit foga anstalt till försäljande af större delen af dess husgeräd,

provision och equipage med mera, samt i sådan afsigt dag till auk-

tions hållande redan blifvit utsatt.

37.

Eilgelske ambassadörens snäfva hållning mot danska hofvet.

Köpenhamn den 28 Maj 1772.

Sedan kungl. engelske envoyén herr Keith, likmätigt hvad uti

så väl mina förra, som senast under den 24 innevarande aflåtna öd-

mjuka skrifvelser jag haft den äran eders excellence vid handen gifva,

så fogat dess anstalter och enskilda inrättningar, att afresan härifrån

synts nära för handen vara, samt att han dertill endast afbidade an-

komsten af de till Helsingör förväntade engelska skepp, som hennes

maj:t drottningen Karoline Mathildes afhemtning komma att verkställa,
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har — då jemväl numera bemälte herr envoyé genom en ifrån engelske

konsuln hit affärdad exprés blifvit underrättad, det skeppen till be-

rörde ort i går eftermiddag ankomna voro — han mig äfven af samma
tidning del tillkomma låtit, med tillsägelse att som angelägenheten

genast fordrade hans afresa, den han ock nu i dag klockan 3 efter-

middagen anställa ärnade, det således vore honom ganska okärt att ej

ega tillfälle till något vidare afskedstagande, och hvaröfver han dess

undskyllan gjorde, begärandes i öfrigt min föreskrift sä vida jag nå-

got med honom till England hade att kommittera.

Ehuru jag härefter i anseende till samma hastiga afresa ej haft

tillfälle herr Keith se eller träffa, samt om de förevarande närmare

omständigheterna kunna af honom sjelf underrättad blifva, så har jag än-

dock desto mindre trott mig underlåta böra hos honom häruppå mitt

besök aflägga, som efter hvad af bemälte minister nyligen förut blif-

vit iakttaget vid det tillfälle han dess härvarande sekreterare presen-

terat, såsom den der med engelska affärerna komma att chargeras,

man å dess sida ej något annat uppförande härutinnan haft anledning

förvänta; lika såsom ock dess närvarande vid hofvet sistlidne courdag,

på sätt som redan i ödmjukhet inberättadt är, gifvit att förmoda det

han dermed lika som en afskedsuppvaktning velat utmärka, samt att ej

några särskilda audienser till afskedstagande hos deras danska majestä-

ter och kungl. familjen herr Keith skulle komma att lemnas.

Huru snart nu hennes maj:t drottningens embarquement sker,

samt hvad dervid kommer att iakttagas, äfven såsom ock hvilka per-

soner af kungl. danska hofstaten lära jemte herr envoyén Keith härifrån

följaktiga blifva, sådant förmodar man innan kort få tillfälle inhemta.

38.

Karoline Mathildes förestående afresa frän Kroneborg.

Köpenhamn den 31 maj 1772.

I fullföljande af hvad med sista post under den 28 innevarande

jag haft den äran eders excellence förständiga om de till hennes maj:t

drottningen Karoline Mathildes afhemtning då nyligen ankomna en-

gelska skepp med mera, som hennes maj:ts tillämnade afresa ifrån

Kroneborgs slott beträffade, får jag nu härraedelst lika vördsamligen
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vid handen gifva, det efter de mig ifrån Helsingör sedermera tillkomna

underrfittelser, samma skepp skola bestå af 2:ne fregatter, den ena om
;U> samt den andra om 20 kanoner, jemte en mindre så kallad brigg

om 10 kanoners bestyckning.

Som vid skeppens ankomst allting redan förut var färdigt och i

beredskap till embarciurringcn, utom de förfriskningar, hvilka härifrän

skulle afhomtas, så har äfven varit ärnadt och den kommenderande of-

ficeren undtått ordres att utan dröjsmål, så snart vinden skulle foga

sig, åter lyfta ankar och gå till segel, hvilket ock numera, sedan hen-

nes maj:t förliden gårdagsafton kl. 6 gått om bord på engelska kora-

mendörskeppet, stundligen förmodas lära verkställas.

Vid fmbaniucringen har ifrån Kroneborgs slott saluterats med 27

kanonskott, såsom ock ifrån engelska skeppen med 21 skott af hvarje,

som dock alla på en gång af dessa senare skjutits.

Ehuru till hennes majits transporterande ombord en kungl. dansk

slup varit ärnad och atsånd, har likväl, då engelske kommendören ej

velat samtycka till nyttjande af någon annan än dess egen slup den

förra härtill t-j blifvit brukad.

Så snart hennes maj:t stigit om bord på skeppet har kommendörs-

flaggan blifvit struken, och ett kungligt standar eller flagg på stor-

toppen hissad.

Hennes kungl. höghet den unga prinsessan, som, enligt hvad jag

för detta inberättat här vid hofvet qvarblifver, är 2:ne timmar förut

innan embarqueringen skedde, näml. kl. 4 om eftermiddagen ifrån Kro-

neborgs slott med ett till den ändan afsändt kungl. equipage hit af-

rest, beledsagad af 2me hoflfröknar Schmettau och Sperling, som hela

tiden under vistandet på samma slott, derstädes haft uppvaktning; va-

randes hennes kungl. höghet jemväl samma dags afton kl. 9 hit till

staden anländ, och kommer att här på slottet förblifva under fru fält-

marskalkinnan Numsens värd tills vidare, emedan ovisst är huruvida

grefvinnan Holstein, som till hennes kungl. höghets hofmästarinna först

varit utsedd men nu kommer att blifva hennes maj:t drottningen på
resan följaktig, samma syssla framdeles ännu lärer uppdragas.

Af de personer, som eljest härifrån hennes maj:t till landstignings-

orten Stade komma att beledsaga, äro utom bemälta grefvinna tillika

hennes maj:ts öfverhofmästare herr grefve Holstein, kammarjunkaren
grefve Rabe samt holfröken Mösting, hvilka personer efter fulländad

resa, och sedan den för hennes maj:t utsedda nya hofstaten uppvakt-
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ningen emottagit, åter konoma att sig tillbaka begifva med ett af en-

gelska skeppen först till Gluckstadt, samt att derifrån landvägen re-

san vidare fortsätta.

39.

Uteblifna höflighetsbetygelser vid Karoline Mathildes afresa å den engelska konvoyen.

Köpenhamn den 4 juni 1772.

Enskild apostille.

Såsom någon särskild uppmärksamhet förtjenande omständigheter

i afseende på hennes maj:ts drottningens Karoline Mathildes nu skedda

afresa härifrån Danmark, har jag trott mig ej underlåta böra eders

excellence i ödmjukt förtroende tillkännagifva huru såsom deribland i

synnerhet förmälts för hennes maj:t ömmande vara dess skiljsmessa

ifrån hennes kungl. höghet den unga prinsessan, och hvaraf de vid af-

skedstagandet ådagalagda vedermälen ej kunnat annat än hos alla till-

städesvarande personer största rörelse åstadkomma.

Ehuru jemväl uti hvad angår ställningen i allmänhet detta och

kungl. engelska hofven emellan, man i möjligaste måtto under allt

det förelupna sökt betaga anseendet af missnöjen och kallsinnighet, så

är ändock otvifvelaktigt det dylika intryck och påföljder för framtiden

länge häraf torde blifva att afse och åtminstone begge nationerna emel-

lan föranlåtas, såsom åtskilliga sig yppade omständigheter derom re-

dan till någon del vitna synts, och förnämligast vid tillfälle af de en-

gelska skepps och dera kommenderande officerares närvaro uti Hel-

singör, hvilka senares uppförande utan tvifvel ett slags förakt för ej

mindre sjelfva hofvet än nationen härstädes inneburit, i det bland an-

nat engelske kommendören ej allenast vägrat nyttjandet af den af-

sända kungl. danska kronoslupen till hennes majrts drottningens ombord-

förande men ock förmått kommendanten på Kroneborg, herr general

Hauch, att alldeles låta samma slup bortföra och ur engelska skeppens

åsyn bringa, under förevändning å bemälde kommendörs sida, det be-

sättningen i annor händelse ej kunde ifrån oordentligheters föröfvande

afhållas.

Det kungl. standar eller flagg som vid hennes maj:ts ankomst

ombord på chefskeppet blifvit hissad, såsom ock den på engelska slu-
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pen brukade paviljongen, har till detta tillHille enkom blifvit fftrHirdi-

>SiU\i\ samt med kiingl. engelska och dunska vapnen tillhopa ut-

märkta såsom ett tecken af den aktning hennes maj:t ej mindre så-

som kungl. engelsk prinsessa fm rmnii varande drottning af Danmark

tillerkännas borde.

Vid eskaderns afsegling hade man förväntat det ifrån densamma

början med någon saliitering såsom vanligt vara plägar, skolat ske, vid

hvars uteblifvande herr generalen Hauch väl låtit ifrån slottet med

27 kanonskott salutera, men hvarpå icke heller ringaste svar eller

någon slags afskedstagning, utmärkande hötlighet, å de förres sida följt.

Såsom uti gemenskap med föregående har jag eljest fått inhemta,

det den attention som å kungl. svenska sidan ifrån Helsingborg, vid

tillfälle af hennes maj:t drottningens embarkerande medelst salute-

ring och kanonernas lossande är vorden visad, blifvit ganska väl upp-

tagen och uttydd ej mindre af de på eskadern kommenderande office-

rare ån af den likaledes om bord varande och med hennes maj:t följ-

aktige engelske ministern herr Keith *.

40.

Karoline Mathildes ankomst till den tyska landstigningsortcn.

Köpenhamn den 21 juni 1772.

För detta öfverhofmästaren hos hennes maj:t drottningen Karo-

line Mathilde, herr grefve Holstein, jemte dess fru grefvinna, och öf-

riga svit näml. hotfröken Mösting och herr kammarjunkaren Kabe, hvilka

varit hennes maj:t på' resan ifrån Kroneborg till landstigningsorten

Stade följaktiga, äro derifrån landvägen öfver Hamburg numera för

2:ne dagar sedan hit till staden tillbakakomna.

Af de underrättelser, herr grefve Holstein behagat derom med-

dela, har man inhämtat det samma resa gått ganska lyckligt, och att

* På en af planscherna i den Hammerska samlingen erhåller man en fö-

reställning om drottningens afreaa från Kroneborg. Man får ae hur fästnin-

•^'•n på den tiden tog sig ut (temligen lik den nuvarande) samt Helsingborgs

Kärna (helt olik den nuvarande). Sundet är framstäldt som en smal ränna.

I midten ligger skeppet, som skall föra drottningen bort. På en trappa står

Irottningen, omgifven af hofiblk, färdig att stiga ombord.
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hennes maj:t så väl därunder som vid framkomsten och i allmänhet

öfver dess tillärnade nya sejour visat sig mycket förnöjd, samt vid all

hög välmåga varit.

Till" ett tecken af slikt nöje och välbehag i synnerhet mot of-

vanbemälda personer af kungl. danska hofstaten, som på Kroneborgs

slott och nu senast på resan till uppvaktning hos henne vistats, har

hennes maj:t behagat med rika presenter dem samtligen begåfva och

ihågkomma: såsom herr grefve Holstein, en med briljanter rikt besatt

'gulddosa, samt dess fru ett dylikt ur, hvars kedja jemväl varit bril-

janterad till ett ansenligt värde. Till fröken Mösting har hennes maj:t

gjort en föräring af 1000 riksdaler uti penningar, samt af ett guld-

etui med diamanter besatt; såsom ock herr kammarjunkaren Eabe blif-

vit med en dosa af dyrbart arbete och garnering ihågkommen.

Emedan, såsom förmenas, öfverstemarskalkembetet här vid hofvet,

hvilket någon tid varit indraget, torde komma att åter upprättas, så gör

man sig ock den uträkning det lärer hans maj:t jemväl för att å dess

sida utmärka dess hysande välbehag öfver herr grefve Holsteins ej

mindre förut, än nu vid detta senare tillfälle ådagalagda berömliga

tjenster och förhållande, honom detta embete ärna uppdraga.

De 2:ne fröknar Sperling och Schmettau, hvilka jemväl tillika

med de förenämda varit hos hennes maj:t drottningen under vistandet

på Kroneborgs slott placerade, men derifrån förut hit till staden till-

bakakommit, och nu ej någon vidare uppvaktning vid hofvet härstädes

komma att ega, äro ock af hennes maj:t vid afresan med en föräring

af 800 riksdaler hvardera gratificerade, samt komma dessutom att åt-

njuta en pension af 300 riksdaler årligen.

i



Karoline Mathildes senare lefnadsdagar.

Ända till den allra senaste tiden har det upprepats i historiska

arbeten — t. ex. Barfods ''Fort;Ulinger^ Nordisk konversationslexikon

m. fl. — att Karoline Mathilde pä dödsbädden bedyrat sin oskuld.

Man har äfven till bestyrkande deraf anfört ett bref, som hon kort före

sitt frånlalle skulle hafva skrifvit till sin broder Georg III. Enligt

hvad tydligen blifvit ådagalagdt i dansk historisk tidskrift (III, bd V)

är dock detta ingenting annat än ett fabrikat af någon bland drott-

ningens vänner, som ville genom denna fromma list rentvå hennes

minne. I ett för öfrigt alldeles okritiskt arbete ("Karoline Mathildes

livshistorie" af Jörgensen-Joratou), hvars förf. anser sig hafva bevisat

att ryktet om drottningens otrohet varit falskt, meddelas ur samtidas

berättelser några notiser om hennes vistelse på slottet i Celle, livilka

vi till slut anföra.

Den 5 juni 1772 kom hon till Stade. Efter några månaders vi-

stelse på jagtslottet Göhrde anlände hon den 20 oktober till Celle, der

slottet under tiden rustats till hennes mottagande. Kort derefter in-

fann sig Keith derstädes. Ur hans bref till lord Suftblk framgår att

drottningen hade uttryckt sig med mycken tacksamhet för hvad Georg

III hade gjort för henne. I afseende pä Danmark berättade hon att

hon icke önskade att ega någon korrespondens eller förbindelse der,

utan för sä vidt det angick hennes barns välfärd och uppfostran.

Sitt lefnadssätt skildrar hon sjelf för sin syster, prinsessan af

Braunschweig i ett bref (af 27 okt. 1772), hvars äkthet man icke har

anledning betvifla:

"Kära syster! Jag tackar himlen, derför att den gjort mig mot-

taglig for obetydligheter och lärt mig känna bländverket af verldens

pomp och lysande fåfanglighet. Tro mig, när jag säger att jag icke

önskar ånyo blifva en krönt drottning. Om jag blott hade mina kära

barn hos mig, skulle jag tro att, så vida det på jorden gifves en full-

komlig lycksalighet, måste den bestå i att vara förenad med dem;
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men den Högste har beslutat att min erinrings fred alltjemt skall sto-

ras genom denna onaturliga skilsmessa. Du är en öm moder och jag

vädjar till din egen ömhet. — —
Du önskar veta, huru jag fördrifver tiden i detta residens. Jag

stiger upp kl. 7 eller 8; spatserar i trädgården, om vädret så tillåter,

gifver mina befallningar till trädgårdsmästaren och ser på huru hans

folk arbetar, samt återvänder derpå till frukost. Mellan 10 och 11 gör

jag toalett, kl. 12 har jag min lilla cirkel, återvänder kl. 1 till mitt

kabinett, läser, promenerar i friska luften till middagen; gör sedan å

nyo en promenad med min uppvaktning, dricker thé, spelar klaver,

stundom ett litet parti quadrille före supén och går till sängs kl. 12,

Hvarje måndag mottager jag ansökningar från personer, som äro med-

lidande värda, och hjelper dem så vidt jag förmår. Jag går två gån-

ger i kyrkan hvarje söndag, och på detta sätt förflyter hvarje vecka i

en regelbunden omvexling af förnuftig sysselsättning: roande och läro-

rik lektyr, musikalisk underhållning, promenader och litet broderi. Jag

ser alla menniskor omkring mig lyckliga och de täfla med hvarandra

att visa sin ifver och sin hängifvenhet för min person". — —
Ett egendomligt efterspel till katastrofen af 1772 skulle emel-

lertid följa. Den engelske politikern Sir Nath. Wraxall — sedermera

förf till "Posthumous memoirs of his own time" — då ännu en ung-

domlig svärmare, en kringresande romantiker, som fann behag i rid-

derliga äfventyr, gjorde på hösten 1774 ett besök på slottet i Celle.

Körd af drottningens lidande, ehuru äfven han tviflade på hennes oskuld,

uttänkte han en plan att äter insätta henne på danska tronen. Denna

plan mognade hastigt, då han i Hamburg sammanträffade med några

danska adliga af båda könen, bland andra drottningens f. d. stallmä-

stare baron Biilow samt Brandts f. d. älskade grefvinnan Holstein,

hvilka förblifvit drottningen trogna, derför fallit i onåd och tvungits

att lemna Köpenhamn. Dessa sågo i Wraxall rätta mannen, han åter-

vände till Celle och vann drottningens bifall till företaget, under för-

utsättning dock, att hennes broder i England gaf sitt samtycke der-

till. Mathilde inledde korrespondens i ämnet med Georg III, och

Wraxall begaf sig å hennes vägnar till England. Konungen lemnade

icke bestämdt svar och uppehöll saken med hvarjehanda undanflykter,

då Mathilde plötsligen afled, i påsken 1775, blott 23 år gammal. Om
hennes död utspriddes hvarjehanda rykten: man förklarade henne för-
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<]:iftail m. 111. dylikt som alldeles saknar grund. Den omedelbara döds-

orsaken var enligt nägra uppgifter tyfus, enligt andra bröstinflarama-

tion. Antagligen voro väl hennes krafter nedsatta af sorg och för-

stämning. Att hon egnat nägon lifligare hågkomst åt den man, som
väsentligen i följd i sitt förhållande till henne fick vid 34 års ålder

lägga sitt hufvud på stupstocken, synes dock icke varit fallet.



De båda svenska prinsarnes vistelse i Köpenhamn år 1770 ".

Då konungen af Sverige hade tillkännagifvit för hr Juel, konun-

gens sändebud hos honom, att kronprinsen och prins Fredrik Adolf^

hans tredje son, skulle oförtöfvadt resa för att besöka Tyskland och

Frankrike, och att de skulle passera Köpenhamn under namn af gref-

var af Gotland och Öland, trodde man dessa prinsar redan vara res-

fårdiga, och konungen sände derför redan den 26 oktober grefve von

Moltke den yngre, öfvermarskalk vid hans hof, med köket till Helsingör,

för att der invänta dem. Men vid underrättelsen om, att prinsarne

icke skulle komma förr än i medlet af november, hemkallades allt-

sammans och återkom några dagar derefter till Köpenhamn. I sjelfva

verket reste de frän Stockholm först den 8 november och landstego i

Helsingör först den 21. Frih. Sprengtporten,- konungens af Sverige

utomordentliga sändebud hos danske konungen, mottog dem der vid land-

stigandet från slupen och inlogerade dem hos hr Rahling, svensk kom-

missarie i Helsingör, der de spisade middag och qvällsvard. Hr von

Hauch, kommendant pä Kroneborg, skickade dem sitt ekipage och lät

komplimentera dem.

Deras svit utgjordes af:

1. Grefve Karl Fredrik Scheffer, medlem af konungens och ri-

kets råd i Sverige, kommendör och riddare af alla hans ordnar. Han

hade varit utomordentligt sändebud i Frankrike ända till år 1752 och

sedan de svenska prinsarnes guvernör efter grefve Tessin.

2. Grefve von Liewen, guvernör öfver Pommern, som återvände

till Sverige.

* Ofvahstående intressanta bilaga till ett yttrande om sedermera Gustaf

III:s Köpenhamnsbesök (sid. 41) hafva vi blifvit satta i tillfälle att meddela ge-

nom välvilligt tillmötesgående af Öfverbibliotekarien vid Kungl. Biblioteket i

Köpenhamn Hr Justitsraad Chr. Bruun, som tillåtit att det franska original-

manuskriptet för vårt begagnande deponerats i Kungl. Biblioteket i Stock-

holm.
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;!. Hrr Ehrensvärd ocli Taube, kammarherrar.

5. Major Torvigge.

(). Doktor DalberiT, kronprinsens läkare.

Grefve Cronstedt, friherre Sinclair och hofpredikanten hade re-

dan rest fornt till Hamburg,

Den 2'_' på morgonen begaf sig grefve von Liewen till Köpen-

hamn tor att der tillkännagifva deras ankomst.

Prinsarne besökte Kroneborg och Marienlyst och reste, efter att

ha intagit middag, till Köpenhamn, der de togo in hos frih. Sprengt-

porten. Man hade på slottet stält i ordning för dem den våning, hvil-

ken konungen haft såsom kronprins; men de afböjde det och begag-

nade den endast såsom reträtt, när de gingo till slottet.

Den 2'.) begäfvo sig konungen och drottningen på aftonen från

Fredriksberg till staden, der prinsarne förestäldes för dera. Sedan be-

gåfvo sig dessa till drottning Juliane, prins Fredrik och prinsessan

Charlotte och derifrån till hofteatern, der de lingo en loge bredvid

konungens, och som dittills hade begagnats af hofmän och personer

som voro fasta vid hofvet. Redan detta misshagade dem. De supe-

rade sedan hos konungen vid ett bord med trettio kuvert.

Den 'JS begåfvo sig prinsarne till slottet, der öfverhofmarskalken

grefve von Moltke hemtade dem i deras våning och förde dera genom
hela Kristiansborg, till tafvelkabinettet och kuriositetskabinettet och

genom löngången till det till slottet gränsande kansliet, der de motto-

gos af kammarherren Brandt.

På aftonen besökte de danska teatern, der man gaf "Barsel-

Stuen^ Holbergs komedi.

Söndagen den 25 på eftermiddagen gjorde de ett besök hos drott-

ning Juliane, begäfvo sig sedan till italienska operan och superade hos

baron Schimmelmann, skattmästaren.

Den 26 åsågo de gardestruppernas parad. Vid middagstiden

gjorde prins Fredrik ett besök hos dem. Derefter uppvaktades de af

ministrarne, de förnämste männen och de utländska ministrarne. De
spisade middag hos drottning Juliane. Prins Fredrik satt till höger

och kronprinsen af Sverige till venster om drottningen; man ursäktade

sig sedan derför och förklarade, att det skett af misstag.

Som det var cour-dag, kommo konungen och drottningen på af-

tonen till staden. Prinsarne begäfvo sig till drottningens våning, stan-

nade några ögonblick hos deras majestäter och inträdde i galleriet
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några minuter före dem. De höllo sig der nära dörren. Konungen
och drottningen gingo förbi dem utan att se på dem eller helsa på
dem. Först sedan de gjort promenaden, gingo de fram till dem och

talade med dem ett ögonblick. Drottningen var alltid klädd i frack

eller pigesch af grått kläde och visade sig icke ens annorlunda vid

courerna. Damerna vid hennes hof och i hennes svit voro klädda på
samma sätt, och inga andra damer syntes der. Detta gjorde visser-

ligen icke hofvet mycket lysande. Allt hitintills hade kronprinsen af

Sverige samvetsgrant burit konungens orden — Elefanterorden. Men
då han såg, att konungen alla dagar gick hvardagsklädd och att han

icke värdigades dekorera sig dermed, bortlade han den dagen derpå

och bar en svensk orden — Serafimerorden, hvilkens band är nästan

af samma blåa färg.

Den 27 följde dem hr von Staffeld, öfverhofstallmästaren, till ma-
negen. De intogo middag hos grefve Keventlow, öfverkammarherre

och statsminister, ledsagades till Målarakademien af grefve Moltke den

äldre, president i denna akademi, i hvilken de anhöllo att blifva upp-

tagna såsom hedersledamöter, derifrån till danska teatern, der man
uppförde "Den politiske kandestöber" — och superade hos konungen'

i

staden. Efter supén blef maskeradbal i riddarsalen.

Den 28 förestälde grefve Moltke för dem professorerna vid må-

larakademien, hvilka en corps tackade dem. De besökte sedan hrr Salys

och Jardins atelierer i Charlottenborg; vidare begåfvo de sig till Ama-
lienborgsplatsen, der hr Saly var nära att sluta Fredrik V:s ryttare-

staty, och der han hade gjort allt i ordning för att prinsarne — åt-

följda af hrr Scheffer, Moltke och Sprengtporten samt af hr de Blos-

set, franska sändebudet — skulle göra det sista hammarslaget och

sålunda fullborda statyn. På aftonen besökte de operan och superade

hos konungen på Fredriksberg.

Den 29 besägo de flottan och Amiralitetskollegium.

På aftonen var konsert i coursalen och supé i riddarsalen med

120 kuverter. Vid dessa supéer i "Bunte Reihe" der hvarje herre skall

ha sin dam, draga herrar och damer lott om nummern och intaga se-

dan sin plats derefter. Som ett och två äro de platser, som äro när-

mast konungen och drottningen, gifyer man dessa nummer åt dem,

som böra sitta der. Man ville icke låta prinsarne draga lott, men icke

heller gifva dem biljetter i händerna och associera några af damerna

med dem; man förde dem derför till salen, der de afvaktade deras

I
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niajestäters ankomst och satte sig bredvid dessa. De voro icko nöjda

nifd denna anordning; ty detta var hvarken att behandla dem inkog-

nito och såsom vanliga främlingar eller såsom svenska prinsar.

Den 30 ledsagade dem ötVerhofmarskalken till Rosenborg. De
intogo middag hos prins Fredrik, gingo på komedien och superade hos

konungen i staden.

Den 1 december gjorde de en tur till landet för att bese Fre-

driksberg, Fredensborg och Hirschholm, der nian hade anordnat en

middag för dem.

Söndagen den 2 åhörde de predikan i drottning Julianes kabi-

nett, intogo middag hos henne, gingo på operan och superade hos ko-

nungen. Prins Fredrik var alla dagar utesluten från alla dessa supéer.

Den 3 besågo de grefve Thotts bibliotek, intogo middag på Fre-

driksberg med hela kungliga familjen, kommo på aftonen till hof-cou-

ren i staden, sågo den franska komedien på hofteatern och superade i

staden hos konungen.

Den 4 gåfvo prinsarne stor middag för statsministrarne, depar-

tementscheferna och de utländska ministrarne, mottogo på eftermidda-

gen afskedsuppvaktningarna, togo derefter afsked af konungen och hela

den kungliga familjen, superade hos deras majestäter på Fredriksberg

och bevistade maskeradbalen på hofteatern.

Den 5 stannade de hemma och reste härifrån den 6 kl. 9 på

morgonen. Frih. Sprengtporten följde dem ända till Roeskilde, der de

besågo grafvarne och spisade middag, hvarefter de togo nattqvarter i

Ringsted.

Den 7 intogo de middag i Sorö och begåfvo sig till Korsör,

der de af motvind qvarhöllos till den 8; den 9 passerade de Belt.

Man ser af denna journal, att man har sökt att fylla, så godt

man kunde, den tid prinsarne tillbragte i Köpenhamn. Olyckligtvis

kommo de i en mulen och dyster tid, då allt var i jäsning vid hof-

vet, då man sysselsatte sig med att undertrycka konseljen och stöpa

om statsförvaltningen, då ingen hade tid att tänka på hofceremonie-

let, och då man icke hade någon, som skötte utrikes ärendena, all-

denstund icke ens hr von Osten ännu hade kommit. Den plan, hvar-

med man umgicks, att hädanefter undvara en konselj, var icke mera

någon hemlighet; man talade redan derom. Konungen bibehåller ännu

sina ministrar, sade hr Scheifer, endast för att kunna representera in-

för oss; så snart vi vändt ryggen till, skola de blifva afskedade. Detta
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besannades bokstafligen. Prinsarne, som qvarhöUos af det hårda vä-

dret, voro ännu i Korsör, när hvar och en af de fyra ministrarne er-

höll sitt lilla "lettre de cachet".

A ena sidan gjorde hofvet alltför mycket för prinsarne; å den an-

dra gjorde det icke nog. Den kungliga familjen behandlade dem kall-

sinnigt. Kronprinsens af Sverige besök och till och med hans person

tycktes misshaga konungen, hvilkens kropp och själ ännu icke voro ut-

tröttade och förbrukade till den grad, som vi sedermera sett. Han dolde

det icke, och man har hört honom säga: "Jag räknar på att en dag

kunna återgälda min svåger hans besök, och det i Stockholm, men det

skall ske i talrikt sällskap ("bien accompagné)".

Ingenting öfverraskade prinsarne så mycket som den societet, ko-

nungen och drottningen ät sig utvalt. De superade aldrig med några

andra än fru de Malleville, hustru till en kapten vid regementet Fal-

ster; fru Iselin, hustru till en köpman; fru Fabritius, en annan köp-

manshustru; fru Schultze, hvilkens man var anstäld vid krigskom-

missariatet; fru Schimmelmann, legitimerad dotter till en viss Gers-

dorff i Dresden; fru von Gähler och den unga grefvinnan von Hol-

stein — de båda sistnämda hade fått tillträde i egenskap af Struen-

sees och Brandts favoriter — och bland män Struensee, Brandt, Gäh-

ler, Kantzau, Schultze, Juel — som var sändebud hos konungen af

Sverige men för tillfället vistades i Köpenhamn — och några adju-

tanter. Den tillbakasatta adeln visade sig icke mera vid hofvet.



G. J. Ehrensvärd om svenska prinsarnes besök vid hofven i Köpen-

hamn och i Slesvig.

1.

Bref till C. C. Gjörwell *.

Köpenhamn den 2 dec. 1770.

Min bäste Gjörwell! Vi hafva ofta tält om detta landet, men

vi hafva icke känt alla de hemliga fjedrar som drifva allting. Jag

nödgas följa försigtighetslagarne och tiga med det mesta och således

icke tala hvarken om amourer eller den hemligaste politiken, utan en-

dast tala vid er som en filosof och lärd man. Det är otroligt hvad

vetenskaper och konster lida genom denna ändring i systemer. Bern-

storff saknas ifrån riksstyret till den minsta verkstad. Gamle grefve

Moltke, som i Danmark varit det grefve Tessin varit i Sverige för

vitterhet och konster, är redan ur brädet, har qvar sitt säte i konsel-

jen och sitt direktorium öfver målareakademien, men det försäkras

att bara vi äro borta, så får han sin disgrace och ordre till retraite,

och det, oberäknadt hans tänkesätt, derför att han skyddat utländska

konstnärer, emedan de varit bättre än de danska; men ett bevis om
hans uppförande emot sitt fädernesland behöfves endast pä ritar- och

målarakademierna sökas: jag har varit der och såg alla rummen upp-

fylda med mera ån 400 scholares, och vi ha knapt 30.

Ännu ett prof af det nya systemet: här är en arkitekt som he-

ter Jardin, fransman och Chevalier de Tordre de S:t Michel; denne

har gifvit ritning till den nya präktiga kyrkan, till alla publika byg-

nader, till alla trädgårdar och har oändelig smak och är en af de

habilaste artister. Han blir nu renvoyerad för det han har för stor

* Befintliga i k. biblioteket i Stockholm. Som namnes i den anförda

danska skildringen, var kammarherren friherre G. J. Ehrensvärd — sedermera

minister i Berlin — en af de på resan uppvaktande.

Från Europas hof. 1«
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pension; ocli för det att en dansk sett hans ritningar, så tror man re-

dan att han kan egalera sin mästare.

Då prinsarne besågo ritareakademien, så blefvo de tillika med

riksrådet Scheffer antagna till honorarie medlemmar i akademien. Jag

har knapt sett en sådan glädje, som den gamle grefve Moltkes, att få

visa det nit han egnat ett otacksamt land. Han gick ännu som en

skyddsgud ibland den uppväxande ungdomen, som suckade för sitt öde,

och som kanske får lägga bort penseln för att gripa till musköten.

Dagen derpå voro prinsarne och besågo kung Fredrik d. 5:tes statue

equestre, som endera dagen blir färdig. Då en staty skall slutas, så

är det alltid en öppning på ett ställe, som skall slutas till och som

endast varit öppet for reparationers skull, som ock att borttaga det

som vid gjutningen är qvarblifvet; detta sker alltid med en sorts

ceremoni, och satte prinsarne, riksrådet Scheffer, Sprengtporten, grefve

Moltke, fransyske ministern Markis Blosset och jag hvar sin skruf och

tillslöto statyen. Jag berättar endast denna anekdot till att visa det

värde de sätta på våra prinsar; ingenting hade varit naturligare än

att en son gjort detta på sin fars staty, men man glömde detta och

lät konsten och vetenskapen sjelf tala, som begärde en kännare och

beskyddare i dens person som är det. Om några dagar resa vi hän,

då skall jag ifrån Hamburg skrifva ett långt och omständligt bref.

Hamburg den 27 dec. 1770.

Min bäste vän Gjörwell! Vid min hitkomst hade jag den fägna-

den att undfå ett bref n:o 3, tillika med den detaljerade journalen ni

varit så god och gifvit eV tid att skrifva. Gud gifve jag vore mindre

brydd med min syssla, bodde bättre, med ett ord, rådde mig mera

sjelf, så skulle jag vara äfven så flitig, men allt detta felas mig, och

jag letar efter tillfällen att fä skrifva de få ord jag skrifver; jag vet

att jag borde låta er få veta hvad som passerar, det skall jag ock en

gros göra, men detaljen är mig omöjlig.

Nu skall jag svara på några edra frågor. ' Jag går helt och hål-

let förbi resjournalen, hvarken mins jag dato eller nattläger, inte har

jag annoterat det, ej heller vill jag minnas det. Gud gifve jag min-

des angelägnare saker. En landsväg, hvars make i verlden icke fins

att vara elak, är icke mycken åtanke värd; städer der jag betalt elak

mat dyrt, och slott som äro äfven så fula som ängsliga, detta är unge-

I
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ffir hvad ögat sett; hadt» oj begreppet sett mera, sä, vore resebcskrif-

ningfn ganska lakonisk. Jag sfiger fi5rut, att om ett ord livad jag

skrilVor blir tryckt med eller utan mitt namn, sä, förlåter jag det

aldrig sh Ifinge jag lefver*. Så snart all sådan räddhåga går förbi

så kan jag med mera trygghet skrifva; emellertid litar jag på min

väns löften och skrifver hvad jag tänker. Det är värre att agera mi-

nister med en vän, ån att vara uppriktig till egen förlust. Ni begär

att veta hurudan konungens af Danmarks karakter är, och sedan or-

saken till ändringen i ministeren; hurudana de äro, som nu äro i affä-

rerna, hvad detta verkar på utrikes förbindelserna och hvad Sverige

häraf har att vänta. Ungefär allt detta menar jag mig i mina bref

till er från Köpenhamn ha detaljerat; men som de antingen ej äro fram-

komna eller mitt minne kan bedra mig, så vill jag repetera hvad jag

vet är sant och hvad blott få andra veta.

Man skall ha länge lefvat tillsammans med en prins eller en mi-

nister, för att kunna beskrifva dem, eller säga deras karakterer, men
så vitna gerningar oftast om tankarne och driffjedrarne till dessa ger-

ningar.

Oftast utmärker ansigtet karakteren. Men hvad skall man säga

om den, hvars ansigte aldrig utmärker hvarken något godt, ondt, led-

samt, glädtigt, kärt eller annan affekt. Sådant är konungens i Dan-

mark ansigte, det är endast ungt och vekligt, likasom hans kropp.

Han är mycket mindre än vår prins Karl. Han har ifrån sitt tillträde

till regeringen blifvit styrd af favoriter, sällan goda, aldrig försigtigå;

deras historia blefve för vidlyftig. Nu är det drottningen, som styr

tillika med dem. Hon har vett, är munter och tilltagsen, har många

egenskaper för en chef de parti, men få för en drottning. Det är få

land der favoriter så fort uppväxa 'Som i Danmark. Struensee, som

styr allt, är derpå det bästa bevis. Han var, för ett år sedan, fält-

skär, och på kungens utländska resor följde han med garderobbetje-

ningen; han har nu på ett år blifvit statsråd, den förnämste favoriten

och står i synnerhet väl hos drottningen. Han år en vacker karl, har

godt vett, men elakt uttal, talar illa fransyska. Han äter vid konun-

gens bord, då många cordons bleus blifva uteslutna. Detta tillika med

en idé om kronprinsens uppfostran kan ge er föreställning om hofvet.

* Efter.^om jemt ICH.» ar förflutic sedan förf. tillhörde de lefvande — IVih.

Khrensvärd afled nämligen i Berlin 1783 — hoppas vi att hans .skugga ej illa

il)ptager den nu inträftade trjxkningen.
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Denna detalj fordrade ett särskildt bref. Det är nog, han skall upp-

födas till en imitation af Eousseaus Emile, men blir alltid en elak

kopia. Han är instängd i ett rum, tillika med en jämnårig gosse,

begge uppfostras på lika sätt, hafva ingen säng att ligga i, bo ensamma

i ett rum, som aldrig eldas, lefva der utan att någon någonsin talar vid

dem, gå lika klädda i skotsk drägt utan skor i strängaste vinter, få

aldrig annan mat än ris, vatten och bröd, med flera dylika underliga

idéer. Det är drottningen och Struensee, som göra denna uppfostran *.

Detta är nog om hofvet. Nu till orsaken till ändringen i ministéren;

med få ord sagdt: der folk vet att favoriter styra, vilja alla blifva

favoriter, och när de gamla störtas, så störtas oftast deras systemer-

Lägg härtill att när en disgracieras, så disgracieras hela familjen och

hela gamla ministéren bestod nästan af en familj. En ibland de första

driffjedrarne var en rivalitetsdispyt emellan Struensee och ryska mi-

nistern grefve Philosopof hos en annan dam; detta hade den effekt att

ministern blef hatad vid hofvet och omsider störtades hela partiet, och

det utan att man med trygghet kan säga om det nyss uppkomna par-

tiet blir ryssar eller ej. Mera en annan gång. Söta Giörwell, jag ber,

som det endaste vänskapsprof, att inte något ord af mitt bref kommer
för någon menniskas öron eller ögon. Jag blir alltid er uppriktige vän.

2.

Till grefve Claes Ekeblad d. y **.

Köpenhamn den 1 Dec. 1770.

Jag måste att börja med säga dig, att man öfverhopar oss med
bevis på artighet och uppmärksamhet. Man kan aldrig bemöta främ-

lingar artigare än man bemöter oss. Prinsarne äro till ytterlighet

gouterade och detta till den grad att man icke ens visar sitt eget

konungahus så mycken uppmärksamhet. Deras uppförande har varit

förtjusande. Prins Fredrik är tillbedd af qvinnorna och kronprinsen af

männen inom det parti, som står i opposition till hofvet, ehuru han

alltid har afskytt detta parti. Hvad hofpartiet angår, kan du icke

göra dig någon föreställning om, huru svagt det är, och utan den

* Några näi"raare notiser om kronprinsens uppfostrau följa i nästa kapitel.

** De franska oriorinalen till dessa bref finnas i k. biblioteket i Stockholm.
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kiinj,'liga myndigheten och despotismen skulle det störta tillsammans

af sig sjelft. Men jug måste tala om vår resa.

Oaktadt viira grelvars oklanderliga uppförande, har dock denna

smak för etikett, denna öfverdrifna ambition, som i främmande land

är mera begriplig än annorstädes, insmugit sig i deras handlingar.

Deras inkognito har icke en enda dag blifvit bevaradt. Tänk dig,

min käre vän, de blefvo presenterade såsom grefvar, och redan dagen

derpå kallade dem alla menniskor "ers kunglig höghet"; de tillbaka-

visade icke de ärebetygelser, som man erbjöd dem, t. ex. att då de

kommo in på slottsgården, hofmästaren mottog dem på nedersta trapp-

steget och sedan på samma sätt förde dem åter till deras vagn. Kron-

prinsen dref sina pretentioner så långt, att han på spektaklet gick ut

ur sin loge, inträdde i konungens och i allas närvaro satte sig bred-

vid konungen, hvilket han äfven gjorde en dag pä hofvet, då konun-

gen satte sig, och oaktadt hans gemål, drottningen stod, satte kron-

prinsen sig bredvid konungen. Allt detta kan passera i Köpenhamn
och är der nästan på sin plats, emedan man måste visa sin höghet

gentemot sådana, som icke voro jemngoda med oss; men jag tviflar

mycket på, att man kunde uppträda i ett sådant inkognito i andra

länder. Detta har icke kunnat undgå att försätta konungen i elakt

lynne; men, min käre vän, trots alla våra anmärkningar, trots våra

föreställningar, inträffar detta alla dagar; och man tror att man skulle

träda sin värdighet för nära, om man spelade den roll, som man en

gång föresatte sig att spela, och i synnerhet när man en gång har

presenterat sig såsom den man är; och hos en furste tycker jag mera

om stolthet än glömska af sin börd. Prins Fredrik deremot tycker

mera om att njuta af sitt inkognito och uppträda såsom privatman.

Han är kär i en dotter till amiral Römling; hon år mycket vacker.

Du kan icke föreställa dig, huru betagen han är i henne. Ännu har

han ingenting erhållit, och jag tviflar mj'cket på, att han någonsin

erhåller någonting. Han är här på det spanska maneret; det är för-

skräckligt när kärlekens lidelse blott har att välja emellan det span-

ska och det italienska maneret; jag tycker mera om den goda svenska

tonen.
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Hamburg den 24 Dec. 1770.

Sedan jag skvef till er, ha vi sett två andra hof, mycket olika

de första, nämligen det i Slesvig och det i Eutin*. Vi voro 4 dagar

i Slesvig; derför vill jag för er skildra detta hof utförligare än det

andra; det är mera intressant och mera lysande. Prinsen af Hessen

är den älskvärdaste, artigaste och mest bildade furste man kan tänka

sig... Såsom general i Danmarks tjenst egnar han sig åt sitt yrke

såsom en man skulle göra, hvilken på denna väg ville göra sin lycka.

Han mottog prinsarne med all möjlig artighet, han besökte dem

först, och under sin vistelse i Slesvig dinerade och superade de hos

honom, de och hela deras svit. Det fans icke en skymt af etikett vid

hans hof; oaktadt de danska familjernas anspråk hade han förstått att

afskaffa den nästan helt och hållet, utom den som anständigheten an-

befaller och som ingen vågar ens sätta i fråga.

Du vet, min käre vän, att denna furste befinner sig i onåd, men

han uppför sig i sin olycka, icke såsom en i onåd fallen prins, utan

såsom en dygdig undersåte, som haft den olyckan att ådraga sig sin

konungs misshag men som godtgör sin ogunst genom sina dygder.

Men hvad som för mig utgjorde ett ännu mera nytt skådespel var att

se, huru prinsen och hans gemål lefde tillsammans. Hon är syster till

vår kronprinsessa, men hon skiljer sig från henne i mycket. Ansigts-

dragen äro de samma, men så snart hon öppnar sin mun, äro orden

mycket olika. Hon är förtjusande, glad och upprymd; hon är tillbedd

af sitt hof, icke såsom en ung prinsessa, med godt hufvud och god

karakter utan såsom en guddomlighet, som man anser vara ur stånd att

begå några fel. När de båda makarne äro tillsammans, skalkas de

såsom barn, och under detta skalkande äro de helt och hållet upptagna

af hvarandra.

Jag har talat om det furstliga paret; nu måste jag tala om de

andra. Der finnas inga hofmarskalkar, kammarherrar eller andra slags

hofmän, som ha den stora talangen att med ståtliga titlar göra ingen-

ting och som med mycket väsen utföra betjentsysslor. Der finnas blott

två adelsmän, af hvilka den ene tjenar prinsen såsom adjutant och den

andra prinsessan såsom kammarjunkare, föreläsare och sekreterare, samt

trenne hofdamer, af hvilka kammarfröken på samma gång var guver-

nant . . .

* Om hofvet i Eutin se Hedvig Elisabeth Charlottas ungdomshistoria,

i "Svenska hofvets och aristokr. lif, femte Ilandet.
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Du tiinu'1-, att denna fåtaliga personal icko kan göra hofvet ly-

sande. .Men vi måste tillägga, att stadi-n Slcsvig har en talrikare och

biittre societi't Sn Köpenhamn. Högadeln, som icke kan uthärda att

se sig tillbakasatt i Köpenhamn, tager sin tillflykt till en furstt;, hos

hvilken vänligheten, hederligheten och godheten täila om rättigheten

att intaga alhi menniskor.

Jag skall äfven uppfylla mitt löfte genom att tala om de i onåd

lallna gunstlingarne; jag känner dem alla och skall beskrifva dem för

dig. Den förste i onåd fallne favoriten var Jir von SpcrVnuj och den

förste i onåd fallne mannen var prinsen af Hessen, om hvilken jag

talat. Eftfr Sperling kom hr TIolcl\ och han förjagades i sin ordning

af dem, hvilka nu ega konungens hela ynnest. Efter vår afresa skedde

den stora förändringen i konseljen, om hvilken jag har talat, och på

samma tid råkade en annan favorit, en hr Varcnstrdf, broder till den,

som var i Sverige, likaledes i onåd. Vi vilja börja med Sperling.

Han är en vacker karl. Men det tyckes vara en gud, som har gifvit

honom förståndet och en annan, som har gifvit honom utseendet. Han

är så dum som möjligt. Det skulle vara obegripligt, huru han kunde

ernå en sådan gunst som han gjorde, om man icke visste, att dumhe-

ten endast i barns och mycket gamla personers ögon kan synas dräg-

lig. Denne Sperling blef orsaken till prinsens af Hessen onåd, och ef-

ter några månaders ogunst erhöll han af konungen anställning såsom

amtman i Slesvig, der prinsen af Hessen bor och residerar. Denne öf-

verhopar den olycklige dageligen med sina gunstbevis. — Grefve Holck

förtjenar mera uppmärksamhet. Han var för fyra år sedan kammar-

page hos konungen. I den ålder, i hvilken konungen var, behagade

honom pågens nad bättre än premierministerns; och för att kunna

göra sina råd en smula mera auktoriserade, fick hr Holck nyckeln så-

som kammarherre, nyckeln till konungens hjerta och nyckeln till hans

kabinett. Han följde konungen på hans resor; han extravagerade i

främmande länder så väl som i sitt fädernesland. Medan konungen

ännu hade några krafter, sprungo de efter flickor, och hela staden

Köpenhamn känner den skamliga historien om en som kallades ""Sföflete-

Olisa''. När konungens krafter voro uttömda, kunde hr Holck icke

mera tjena honom i dylika affärer. Nu slösade han med konungens

pt-nningar for att göra sig behaglig för allmänheten. Aldrig har ko-

nungen depenserat mera än på den tiden. Konstnärer, handtverkare och

till och med författare, som voro nära att svälta ihjäl, lågo vid den
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unge favoritens fötter. Medan denne slösade med sin husbondes pen-

gar, hushållade han icke heller med sina egna. Hans förmögenhet

depenserades och han satte sig i skuld. Under hela denna tid och vid

22 års ålder hade Holck erhållit alla möjliga utmärkelser, och det fat-

tades honom ingenting annat än det blå bandet för att vara en af de

förnämste undersåtarne i riket. Konungen skapade för hans räkning

befattningen af hofkamrer. Han fick det hvita bandet, man kallade

honom excellence. Hans syster var drottningens Öfverhofmästarinna.

Han gifte sig med en rik flicka, som dog 15 dagar efter brölloppet.

Han gifte om sig med dottern till grefve Laurvig, vice konung i Norge.

Han var redan utnämd till medlem af geheimestatsrådet, då han på

en gång föll i onåd genom en kupp af en eina vänner, kammarherren

Brandt, som i hans ställe kom i gunsten. Sådant är ett verkligt

exempel på vexlingarne i menniskors öden, och hans bana vid hofvet

är en tafla för dessa hofmän, som endast söka att vinna gunst och

icke aktning. Han har bibehållit en liten pension och lefver tillbaka-

draget i en liten stad i Slesvig, kallad Eckernförde. Hans hustru är

endast fjorton är och han tjugufyra. Det är honom omöjligt att blifva

nyttig för sitt fädernesland. Man har upphöjt honom så högt, att' han

icke kan förnedra sig till att tjena. Onåden har gifvit honom ett mo-

deratare sätt, som dock förefaller tvunget. Jag kan knappast tro, att

en favorit, som varit page och har godt hufvud, kan vara anspråkslös.

Hr Varenstedt förtjenar icke att beskrifvas. Jag tror att det är blott

den vänskap, konungen hade för honom, då han var page, som gjort

att han kommit sig upp. Han är så dum som möjligt; ett stort be-

vis derpå är, att han under det år han var favorit aldrig kunde er-

hålla det hvita bandet. Hans brors onåd drog med sig hans egen,

ty i Danmark fördömer man alltid folk familjvis. Han var en ful

pojke. För att han skulle kunna bli till någon nytta, gal konungen

honom plats i stallet såsom stallmästare; men ju mera han blef för-

trogen med djuren derstädes, desto mera antog han deras skick. Det

fins ingenting annat märkvärdigt hos honom än det, att han lyckats

att skaffa sin mätress, en kaptenshustru, tillträde till konungens taf-

fel, med uteslutande af de bäst qvalificerade fruar af sjelfva högadeln.

Hans syssla var att sälja små embeten, som de andra icke brydde

sig om.
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Ministern frih. D'Albedyhlls minnen.

1.

Inledning. — Fredrik VI:s ujijifostran. — Regeringsförändringen af 1784.

Gustaf D'Albedyhll, född 1758, död 1819, minister vid danska

hofvet 1784—1789, har låtit trycka åtskilliga skrifter, som äro åtmin-

stone för forskare, om ej för allmänheten bekanta. Vi lemna emellertid

dessa helt och hållet å sido och skola här blott begagna sådant som

hittills icke varit tillgodogjordt, nämligen hans i k. biblioteket befint-

liga handskrifter och hans rapporter till kanslipresidenten, tillgängliga

i riksarkivet. Af de nämda handskrifterna hafva några lifligt berät-

tade hågkomster från Petersburg och Köpenhamn blifvit efter författa-

rens död befordrade till trycket (1859), men af någon anledning som

vi icke känna inhiberades utgifvandet af denna broschyr (med titeln

"Anteckningar rörande ministern frih. D^Albedyhll")- Dess ganska in-

tressanta innehåll har följaktligen aldrig blifvit bekant. Hvad deri rör

danska hofvet, ämna vi återgifva, men först skola vi ur danska källor

(Giessings arbete om Fredrik VI samt dansk Historisk Tidskrift) upp-

taga ett och annat till sammanknytning af berättelsetråden.

Torsdagen den 28 januari 17G8 föddes danske kronprinsen Fre-

drik, sedermera konung Fredrik VI, son af Kristian VII och Karo-

line Mathilde. Hans födelse firades med de mest utsväfvande gläd-

jebetygelser både i konungariket Danmark och i hertigdömena. Hans

första barndomsår äro märkvärdiga genom den redan i korthet omta-

lade, för kungliga barn synnerligen ovanliga skötsel och uppfostran,

som man under Struensees ledning började gifva honom.

Struensee och drottning Karoline Mathilde tyckas gemensamt ha

förestått hans fysiska uppfostran, ehuru hans hofstat år 1772 befinnes
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lia utgjorts af fru fältmarskalkinnan Numsen som hofmästarinna och

madame Gundel Marie Schönberg som s. k. uppvaktande dam samt

jungfrurna Frederikke Lovise Kiesen och Marie Judithe Matthiesen så-

som kammarjungfrur. Af Struensee har man ett meddelande af den

14 April 1772 med afseende på kronprinsens uppfostran, hvari det he-

ter: "Följande finner jag mig ännu böra anmärka med afseende på

kronprinsens uppfostran. Jag har i konungens egna åsigter funnit de

grundsatser, enligt hvilka densamma har varit inrättad, och drottnin-

gen har önskat, velat och sjelf genomfört dessa grundsatser. Jag till-

står också gerna, att jag har funnit desamma vara gagneliga. Kron-

prinsen hade, då man började följa dem, en svag kroppsbygnad, tec-

ken till engelska sjukan, var ofta egensinnig, skrek ofta, ville icke gå

^itan ständigt bäras, hängde sig i synnerhet vid vissa personer, ville

icke leka allena, hvarför man stojade, sjöng och dansade inför ho-

nom. Derjemte bibragtes honom en viss fruktan för drottningen, i det

man hotat honom med, att mamma skulle komma om han icke var

snäll. För att råda bot på allt detta, användes följande medel: hans

kungliga höghet erhöll endast enkla näringsmedel, frukter, bröd, vat-

ten, risgryn, mjölk, på den senaste tiden potatis, och alltsammans kallt.

Han blef i början badad i kallt vatten 2 till 3 gånger i veckan, och

slutligen gick han sjelf dagligen i badet. Under båda de senast för-

lidna vintrarne uppehöll han sig i ett kallt rum, når han icke var hos

drottningen; han var mycket lätt klädd och förra vintern för det mesta

utan skor och strumpor. Allt hvad han kunde åstadkomma och uppnå

med egna krafter var honom tillåtet; men när han skrek och på ett

egensinnigt sätt fordrade något, som icke var nödvändigt för hans nöd-

torft, så erhöll han icke sådant men blef icke heller straffad derför,

eller tillrättavisad, hotad eller tröstad för att få honom att lugna sig;

när han föll, så lät man honom sjelf resa sig upp igen, utan att visa

sig förskräckt deröfver eller af denna anledning säga något till honom.

Han lekte allena med sin lekkamrat; det gjordes ingen skilnad på dem,

och vid spisning och påklädning hjelpte de hvarandra; de klättrade,

brottades och gjorde allt hvad de ville; man afiägsnade blott från dem

allt, hvarmed de kunde tillfoga sig skada. De förblefvo för det mesta

allena med hvarandra och ofta i mörkret. När de gjorde sig illa, be-

klagade man dem icke, och när de blefvo oense måste de försöka att

förlika sig, ty det var betjenterna förbjudet att tala eller leka med

dem. Kronprinsens undervisning skulle taga sin början i det sjette
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tlltM- sjunde året. Intill denna tid liar man ansott tillräckligt att öf-

vtM-lemna hans bejjrepp och själsförnin<,'enhoter till v^en erfarenhet och

öfning. Följderna häraf ha varit, att kronprinsens kroppsbeskalVenhet

ilr så god och så stark, som efter hans natur kan vilntas. Hans kung-

liga höghet har sedan don tiden, med undantag af några få obetydliga

tillfallen, icke varit sjuk. Han har genomgått koppympningen med
den största lätthet; han känner användningen och bruket af sina lem-

mar, såsom det passar för hans ålder; han af- och påkläder sig sjelf,

kan gå upp och ned i trapporna utan hjelp och vet att akta sig för

att göra sig illa. Han känner icke den räddhåga, som uppstår genom

ofta upprepade varningar, år icke rädd eller skygg för menniskor eller

egensinnig och bortklemad. Fordrar man inga förständskunskaper el-

ler en sedlighet, som består i antagna bruk, så skall man hos kron-

prinsen sakna föga af hvad man kan begära af ett barn på fyra år.

Ar det fördelaktigt, att en prins erhåller sin första uppfostran på samma
sått som alla andra menniskor; att han erhåller den styrka som ett

vekligt uppfostringssätt aldrig gifver, att han förstår göra sig sjelf vissa

små tjenster, utan att vänja sig vid att vid sådana tillfällen endast

vara beroende af andra; att han icke för tidigt lär känna sitt stånds

yttre företräden, på det man icke så mycket tidigare må göra desamma
besvärliga för honom eller ingifva honom en fåfänga, som man sedan

åter måste söka undertrycka genom moraliska grundsatser; anser man
ändtligen under de första åren det uppfostringssätt för det bästa, som

kommer det naturliga närmast; så tror jag att man skall finna föga att

klandra i det uppfostringssätt, som blifvit tillämpadt på kronprinsen,

och ännu mindre linna detsamma orimligt eller absurdt. De enda be-

straffningssätt, som härvid blifvit använda, bestodo deri, att prinsen icke

fick någon frukost och blef lemnad ensam i en kammare, när han var

elak."

Under processen mot Struensee, då äfven kronprinsens uppfost-

ringssätt upptogs bland anklagelsepunkterna mot honom, förklarade Stru-

ensee för sin advokat, att "om han sjelf hade barn, skulle han icke

uppRda dem på något annat sätt" och vid ett tidigare tillfälle, att hela

uppfostringssättet var i öfverensstämmelse med modrens, drottningens

vilja. Lifmedikus Berger var af annan mening än Struensee an-

gående kronprinsens fysiska uppfostran. Han ogillade den alltför enkla

föda — ris, kokt i vatten, och groft bröd samt kallt vatten, som krön-
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prinsen erhöll, och ville att han äfven skulle erhålla köttsoppa och

kött. Likaledes ville han, att kronprinsen skulle vara varmare klädd.

Afven de, hvilka annars klandrat Struensee mycket, ha dock måst

erkänna, att han gjorde Danmark en sann tjenst, derigenom att han

lät gifva kronprinsen en fysisk uppfostran, hvilken gaf hans kropp

en härdning och styrka, som sedermera satte denne i stånd att ännu i

sin ålderdom uthärda starkare strapatser än personer, som voro trettio

år yngre än han. Medan hans farfar och farfars far endast uppnådde en

ålder af några och fyratio år, gick hans lifstid utöfver den allmänna

gränsen för det menskliga lifvet, och det kan knappast råda något tvif-

vel om, att den stora tarflighet i mat och dryck, hvartill Fredrik VI
från sin tidigaste ungdom vandes, härtill väsentligen medverkat, hvilket

i synnerhet faller i ögonen, när man tager i betraktande äldre tiders

lefnadssätt. Den svenske historieskrifvaren Lagerbring anmärker sålunda

(1777j: "En berömd häfdatecknare har gjort den påminnelse, att äfven

de förnämste i landet vid slutet af Fredrik YI:s regering kunde trak-

tera med sex rätter mat, men nu (nämligen vid Kristian VII:s tronbe-

stigning) ansågs nästan för hungersnöd, om ej dussinet var fullt och

derutöfver." Lagerbring, hvilkens framställning af prinsens uppfostran

för öfrigt är mycket ensidig och partisk, säger: "Man utvalde till prin-

sens sällskap ett litet barn eller en pojke af ringa härkomst, dock af prin-

sens ålder. Dessa lemnades alldeles allena uti ett rum, der man tagit

undan allt, hvarmed de kunde skada sig; här lekte och roade de sig

efter behag och omständigheter på golfvet. Föll prinsen, lät man ho-

nom ligga till dess han steg sjelf upp igen; om han grät, lät man ho-

nom gråta till dess han teg af sig sjelf. Om skarpa vintern voro lek-

bröderna i kalla rum alldeles barfotade utan strumpor och skor. Hvar

vecka badade prinsen i kallt vatten, ingen betjening måtte visa sig

hos honom, ej heller måtte någon understa sig att kalla honom prins.

Fritz slätt och rätt utgjorde hela hans titel. Hundar voro allenast vid

tillfälle insläppta att öka sällskapet, och på det minnet af en sådan

uppfostran mätte förvaras i långvarig åtanke, hade man fåtit i koppar-

stick aftaga prinsen med sin kamrat och sina hundar, der man såg

honom uti sin kolt ligga stundom framstupa på en hund och stun-

dom i en annan ställning." Han klandrar strängt, att man lät prin-

sen uppväxa som en vilde och icke sökte i den späda åldern bibringa

honom något slags insigt eller förstånd. Härvid bör anmärkas, att

prinsen vid tidpunkten för Struensees störtande var — såsom ock denne
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anmärkt — blott lyra år gammal; att man tlittills liade låtit hans

ui)pt'ostran vara riktad endast på den fysiska monniskan kan väl knap-

past betecknas såsom oriktigt.

Efter den Struenseeska perioden blifva underrättelserna om prin-

sens barndom mycket sparsamma. Man vet således icke med visshet,

ttm Struensees uppfostringsmetod nu alldeles öfvergafs, eller om den

ännu följdes, ehuru det är sannolikt, att det sistnämda med vissa mo-

ditikationer skedde. Sedan enkedrottning Juliane Marie tagit statsrodret,

bU'f hennes gunstling Eichstedt, som tagit en så verksam del i den

statshvälfning, genom hvilken Struensee störtades, 1773 eller 1774 ut-

nämd till öfverhofmästare för kronprinsen, som nu snart var sex år

gammal och erhöll sin fullständiga hofstat. Hans Fredrik von Eichstedt

var af en gammal pommersk adelsslägt. Till belöning för sina tjen-

ster vid ifrågavarande statshvälfning utnämdes han till medlem af det

1772 återupprättade geheimestatsrådet, till riddare af Dannebrogen, till

kavallerigeneral m. m. Hans val till kronprinsens öfverhofmästare el-

ler uppfostrare var icke särdeles lyckligt. Falkenskiold berättar i sina

memoarer, att han hade känt Eichstedt som yngre officer och föror-

dat honom hos vederbörande såsom en militär, hvilken förstod

sig på inköp af furage för hästar. Då man underrättade honom
om, att drottning Juliane Marie önskade använda hans tjenster, blef

han, berättas det, likasom berusad af glädje deröfver, emedan det att

kunna tjena en drottning var någonting för honom så upphöjdt och låg

så helt och hållet utanför hans vanliga sfer, att han knappast hade vå-

gat tänka sig möjligheten deraf. Han skildras sålunda som en bor-

nerad, servil och mycket simpel person. Kronprinsen skall också i en

senare period af sitt lif ha beklagat sig öfver bristerna i sin uppfost-

ran, och i synnerhet öfver, att man icke i hans ungdom lät Jionom

lära, hvad han såsom tillkommande regent borde ha lärt.

Eichstedt karakteriseras af en samtida * sålunda: "När man sagt,

att denne man hade mycken kunskap om hästar och jagt, så har man
uppräknat alla hans förtjenster; men med den förstnämda hade han

tillika insupit alla en hästmånglares egenskaper; ty han bedrog alla

dem, hvilka i detta fall sökte begagna sig af hans insigter. Veten-

skaper och studier voro för honom alldeles främmande. Han hade icke

en gång så mycken kunskap om dem, att han kände betydelsen af de-

* Charlotte Dorothea Biehl
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ras namn. I främmande språk var han icke mycket starkare, och sitt

modersmål talade och skref han mycket jemmerligt. Emellertid var

han ingenting mindre än dum; han hade ett godt, sundt men ouppod-

ladt begrepp och mycket af det som verlden kallar klokhet; men som

hans hjerta var svart, nedrigt och hatfullt, brukade han dessa natu-

rens gåfvor till att främja sin egennytta, skydda sina kreatur och för-

följa dera, som genom strängt iakttagande af sina pligter kommo ho-

nom på skam och derigenom ådrogo sig hans hat och afund. Hans

seder voro de mest förderfvade och skamliga, man kunde föreställa sig;

han hade i ordets egentliga bemärkelse en långt större seralj än den

turkiske kejsaren. Då tungan alltid är hjertats tolk, så var hans tal,

och detta till och med i prinsens närvaro, af den beskaffenhet, att det

hos de dygdige och förnuftige injagade både afsky och fruktan."

Yngefär vid samma tid utnämdes Benjamin Georg Sporon till

kronprinsens informator. Denne, som förut (sedan 1771) varit hofmästare

för drottning Juliane Maries och arfprinsen Fredriks pager, var en li-

beralt tänkande man med en redbar karakter, en för sin tid vidsträckt

vetenskaplig bildning, och en stor arbetsförmåga. Man skulle ha kun-

nat vänta, att en sådan man skulle vara på sin plats såsom en blif-

vande regents lärare. Likväl har man förnekat att hans undervisning

visat sig fruktbärande. I en mognare ålder har kronprinsen sjelf ytt-

rat, att man lät honom läsa saker, som han icke behöfde veta, t. ex.

hvilka städer, som lågo längs floden Nilen, medan han deremot icke

fick lära, hvad han som blifvande regent borde ha lärt. Det berättas

— ehuru från mindre tillförlitlig källa — att då Sporon i en senare pe-

riod sökte prinsen-regenten i någon angelägenhet och i anledning häraf

anmärkte, att han varit dennes lärare, prinsen skall ha svarat: "Detta

gör er ingen heder!" eller: "detta är ingen rekommendation".

Om denne kronprinsens lärare yttrar ofvan anförda samtida: *

"Hr Sporens första och förnämsta egenskap var den att tilltro sig

sjelf alla möjliga fullkomligheter; hans meningar voro, enligt hans tan-

kar, de enda ofelbara, hans hjerna en förrådskammare af all mensklig

vishet, och de saker, som han icke lärt eller kunnat lära, ansåg han

för småsaker, som det icke lönade mödan att veta. När någon frå-

gade Sokrates hvad han visste, svarade han: jag har lärt, att jag vet

intet: men hade någon gjort hr Sporon samma fråga, skulle han sä-

kert ha svarat: jag vet allt. Dessa hans öfvermåttan höga tankar om

* Charlotte Dorothea Biehl.
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sig sjelf gåfvo hans väsen ett trotsigt och motbjudande utseende, och

hans deciderade och myndiga ton gjorde hans umgänge högst obe-

hagligt. Om en god och värdig lörfattaro, liuru mycket bifall han än

hade vunnit, och huru mycken aktning hans lärdom än förtjenade, för-

klarade han med det första han icke fann behag uti honom, af egen

myndighet, att han var "insipid" och afkunnade å efterverUlens vägnar

den dom, att han i nästa "sseculum" icke mera skulle blifva läst. Sökte

någon genom grunder öfvertyga honom om motsatsen, så nedlät han

sig icke så djupt som till att framställa bevis för sina meningar, utan

han besvarade det antingen med att rycka på axlarne med en förakt-

full min, som betydde så mycket som: är det icke bevis nog att det

säges af en man som jag, eller ock sade han detta rent ut. De fle-

sta äro af den tanken, att d3'gden och lasten, stälda i motsats till

hvarandra, göra det starkaste intrycket. Herr Sporon var deremot af

den meningen, att det var långt tjenligare för unga menniskor att se

lasten i all dess afskyvärdhet än dygden i all dess älsklighet; och sä-

kert är, att om denna regel håller streck, så hade kronprinsen i sin

öfverhofmästare och sin informator tvänne afbilder för ögonen, som

borde befria hans hjerta från alla möjliga fel; ty Sporons storaegen-

kärlek och sjelfförtroende aflade de vanligen deraf kommande lasterna:

snikenhet och afund; ty då han allena var klok och dygdig, så tillkom

honom också allena belöning och ära, och allt hvad andra fingo var ett

rån, som utöfvades mot honom och hans förtjenster.

Denne uppblåste och sjelfkloke man efterkom sin pligt på det

mest vårdslösa sätt och bibragte prinsen icke en gång det, som han

sjelf kunde, ehuru han skulle ha funnit sig i högsta grad förnärmad och

satt himmel och jord i rörelse, om någon hade låtit förstå, att prinsen

borde ha flere läromästare. Antingen måste hans lätja ha förledt ho-

nom att förlita sig på, att öfverhofmästaren hvarken visste hvad prin-

sen lärde eller hvad han borde lära, och denna visshet ha gjort ho-

nom trygg i hans oförlåtliga försummelse, eller ock måste hans omått-

liga egenkärlek ha förledt honom till att anse sig sjelf för ett sådant

naturens under, att det var en ren omöjlighet för någon annan att in-

rymma all den vishet, som låg gömd i hans hjerna, och af denna or-

sak låtit största delen deraf ligga orörd och obegagnad i denna vackra

förrådskammare. I stället för att draga fördel af prinsens utmärkta

anlag, tillbragte han nio år med att undervisa honom i kristendom,

heraldik, astronomi, geometri och aritmetik, natur- och folkrätt samt
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Holbergs kyrkohistora. Det förunderligaste var, att en herre, som skulle

herska äfven öfver tyska stater, hvarken lärde eller fick lära tyska språ-

ket förr än de sista två år, under hvilka Sporon var hos honom. Li-

kaså litet som man sörjde för att skaflfa prinsen de nyttiga och grund-

liga vetenskaperna, äfvenså litet var man betänkt på att bibringa ho-

nom begrepp om de sköna konsterna".

Andra ha emellertid till Sporons urskuldande anfört, att prinsen

enligt dennes utsago icke hinde lära något. Men det anses som ett

faktum, att Fredrik VI egde en mycket sund och klar uppfattnings-

förmåga och ett mer än vanligt godt minne. Detta hindrar ej, att han

kunde genom öfveransträngning ha fått motvilja för bokliga studier,

medan han likasom de flesta af sina förfäder af oldenburgska huset

hade mera smak för kroppsöfningar och i synnerhet krigiska idrotter.

Ännu andra mena att prinsen icke fich lära något, emedan enkedrott-

ningen Juliane Marie ej skall ha tålt, att kronprinsen lärde mera än

hennes egen son, som skall ha varit mycket okunnig och inskränkt.

En författare från början af detta århundrade förkastar alla dessa me-
ningar och synes anse, att han både kunde och fick lära och verkligen

också lärde, hvad han borde lära.

Om Sporons undervisningsplan vet man emellertid ingenting, utom
för så vidt den framgår af de af honom för kronprinsen utarbetade

läroböckerna. Af dessa äro tryckta Ben christelige religions Jioved-

Icerdomme, som första gången utkom 1779 till kronprinsens bruk allena,

men sedan år 1780 för att, enligt kunglig befallning, införas i skolorna.

Han hade också för prinsen utarbetat en allmän verldshistoria och en

Danmarks historia, som icke blefvo tryckta. Genom sin skrifvare Niel-

sen — sedermera Fredrik VI:s högt betrodde, i 50 år fungerande

kammartjenare — lät Sporon afskrifva ett, sannolikt af honom sjelf ut-

arbetadt utdrag ur Andreas Höjers Fredrik IV:s historia. Läsningen

deraf synes ha intresserat den unge prinsen mycket, ty han talade se-

dermera ofta derom.

Utom Eichstedt bestod kronprinsens hofstat och betjening år 1774

af kammarjunkarne Kristian Urne, Johan von Biilow m, fi. Den sist-

nämde som då var blott 23 år, vann snart kronprinsens synnerliga för-

troende. Var Eichstedt en låg, småsinnad ande, så var deremot Bii-

low en ädel, ehuru något svag och fåfäng karrakter.

Kedan år 1775 träffades den unge prinsen af en sorg, som sä-

kerligen smärtsamt berörde hans känsliga sinne — nämligen hans mo-
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Uers f. d. drottniiiEjen Karolino ^lathildos död. Det storbritanniska liof-

vet lät för det danska formligen kunj^öra dödsfallet, livarefter det sist-

nänula anlade don för krönta hufvuden sedvanlif^a sorj^en i fyra vec-

kor, dock så att kronprinsen och hans syster buro djup sorg. Det

sorgespel, som i prinsens barndom uppfördes i Köpenhamn — drott-

ningens process och skilsmessa, Struensees och Brandts afrättning ra.

m. — behöll han ända till sina sista dagar i ett vemodigt minne.

På kronprinsens födelsedag 1778 skref Sporon till honom en de-

dikation till sitt arbete: Ecnsti/äigc danske ords hcmccrhclse, opJyst

ved hctragtniniicr og cxcmplcr *, hvari förekomma följande för så väl

lårarens som lärjungens nationalitetskänsla och patriotiska sinnelag

kännetecknande ord: "O livad det gläder mig, att kungens son vill

räkna denna min bok bland sina bästa böcker, emedan den handlar

om det danska språket, som han alltid talat och dagligen talar, och

sjelf icke är tillfreds om han icke talar det. Ja, nådigste herre, vi

vilja akta alla språk, vi vilja lära med tillhjelp af alla; men vi vilja

odla vårt eget och tala vårt eget. Detta gör ni, nådigste herre, och

ni skall allt framgent göra det. Ni skall älska och ära ett språk, som

talas i Skandinavien, det vill säga öfver en landvidd så stor, att icke

många språk kunna rosa sig af herradöme i en större. Ni skall hysa

medömkan med de olyckliga, som icke veta detta, och ni skall le, när

ni i en eller annan resandes berättelse läser, att man i Danmark ta-

lade alla språk, emedan det var så i hufvudstaden, då denne resande

som redan kände landet så väl, kom seglande dit och seglade direkt

derifrån igen. — Ni skall dagligen tala detta våra fäders språk för att

kunna tala med det danska folket, för att lägga märke till hvad vi tala

och huru vi tala, för att hedra oss och språket; för att hedra en nation,

som vid många tillfallen gjort sina höglofliga förfäder ära; för att

uppmuntra oss till att tänka i detta vårt eget språk, till vetenska-

pernas och konsternas främjande och goda handteringars blomstring

bland oss. Detta skall ni göra, så sant som det är och i alla tider

har varit, att ett folks förödmjukelse och vanära alltid varit förbundna

och oftast börjat med språkets förakt. Så skall ni dä, nådigste herre,

kunna läsa och förstå våra arbeten, veta att gifva dem deras råtta värde,

"ch deraf — vi hoppas det — mera och mera bestyrkas i den akt-

* Utt^ifven i alfabetisk ordning med tillägg af rektor L. lleiberg, Kö-
penham 1807. •

Från Europas hof. 1
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ning, som ni redan har fattat för det folk, som ni hör till, och som,

genom att visa era fäders hus det största förtroende, något folk på jor-

den kunnat visa ett konungahus, har förtjenat att älskas och äras af

sina furstar och att framhållas i sitt eget land".

Derefter yttrar Sporon om den af den 15 januari 1776 daterade

förordningen om infödingsrätten (indigenatförordningen): "Med det-

samma fick språket ett grundstöd och våra hufvudens och händers flit

en uppmuntran; ty från denna stund kunna vi vara säkra på att få tala

med dem, som förstå oss, och att förstås af dem, som vi vilja skola

egna uppmärksamhet åt våra arbeten. Vi behöfva nu icke frukta för

främmandes ringaktning; icke heller skola vi hädanefter få skäl till att

håna någon främling. Ty från denna tid kunna vi icke få andra främ-

lingar till oss än sådana, som vi gerna vilja akta, och som vilja akta

oss igen; ty det har blifvit förklaradt för en ära att bo ibland oss;

och denna kunna vi unna sådana främlingar, som komma hit af akt-

ning för oss, som vilja tjena både fäderneslandet och sig sjelfva, och

som kunna och vilja vara goda tings befordrare bland oss".

Skrifvelsen är ett uttryck för den nationella riktning, hvilken ef-

ter statshvälfningen 1772 gjorde sig gällande i motsats till det förut

herskande tyska inflytandet. För denna nationella riktning var styrel-

sens ledande man. Guldberg, den förnämste representanten.

Sedan Struensees fall 1772 hade statsrodret legat i konungens

stjufmoders, drottning Juliane Maries hand; men den egentliga led-

ningen hade öfvergått till hennes sons forne lärare, numera stats- och

kabinettssekreteraren Ove Hcegh Guldberg, efter hvilken perioden näst

efter Struensee fUtt namn af den Guldbergska.

Ehuni statshvälfningen 1772 företagits i konungens påstådda in-

tresse, ligger det dock i öppen dag, såsom i en samtida urkund an-

märkes *, att den öfverrumpling och förskräckelse han då utstått, hade

ökat hans försagdhet och svaghet, och att det sätt, hvarpå han efter

denna tid blef' behandlad, icke heller kunde medföra någon annan ver-

kan, sedan hans önskningars uppfyllande till och med i de likgiltiga-

ste saker vägrades honom. Tillträdet till honom förvägrades till och

med dem, för hvilka hans tillstånd icke kunde vara någon hemlighet,

och han var antingen tvungen att vara allena eller ock att hafva om-

* Regeringsforandringen den 14:de April 1784, fremstillet af Charlotte

Dorothea Biehl. Meddelt af E. Holm. Historisk tidskrift, Tredie Eajkke. Re-

digeret af E. Holm. 5:te Bind. Kjöbenhavn. 1866— 67.

I
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kring sig personer, för hvilka han visade afsky och motvilja, utom öf-

verholniarskalken C. E. von Schack; men denne motsvarade sJl föga det

förtroende som visades honom, att han endast handlade efter andras

vilja och godtfinnande och genom sin makt öfver konungen tillköpte

sig enkedrottningens näd och statssekreteraren Guldbergs vänskap,

hvarigenom hans kassa vann ansenligt. Huru föga undseende man vi-

sade konungen, synes bland annat deraf, att en af de första föreskrif-

ter, som unga, nyblifna pager erhöllo var, att de icke skulle svara ko-

nungen, når han talade till dem, och icke uträtta hvad han befalde,

så vida icke befallningen upprepades af någon annan.

Enligt en i Februari 177"J utfärdad förordning skulle alla stats-

angelägenheter gå genom geheimestatsrådet, till hvilket kollegierna

skulle referera. Men småningom började man afgöra allting genom ka-

binettsorder, som författades af statssekreteraren och förelades konungen

till underskrifvande af öfverhofmarskalken, ända till 1783, då denne

hade låtit konungen underskrifva ett obetydligt dokument, som icke

hade gått genom statssekreterarens händer. Detta ansågs för en så

stor förmätenhet, att arfprinsen Fredrik från den tiden tog de kabi-

nettsorder, som voro af betydenhet, med sig i geheimestatsrådet, der

de lågo under hans hatt, till dess ministrarne voro borta, då han lät

dem underskrifvas af konungen. Dessa kabinettsorder växte dagligen

så, att kollegiernas hela refererande icke allenast som oftast bestod i

att framlägga dessa underskrifna order i statsrådet, utan att till och

med många af dem icke ens kungjordes för ministrarne. Det värsta

härvid var, att vid deras utfärdande icke rättvisan utan gunst och re-

kommendationer gjorde sig gällande till förfång för många förtjenta

personer.

Nästan alla saker afgjordes och beslötos af Guldberg efter öfver-

läggning med enkedrottningen, arfprinsen Fredrik och stundom gene-

ral Eichstedt, som man icke vågade gå förbi, ehuru man i sitt hjerta

hatade honom; och då en hand städse måste tvätta den andra ren, så

gaf han efter för dem, för att de skulle gifva efter för honom igen;

hvarigenom det blef så mycket flere kreatur, som måste hjelpas fram,

och när det icke fans någon plats för dem, så måste erfarna och för-

tjenta män vika för oerfarna och mindre dugliga, men på det att icke

de förre skulle klaga och ropa öfver våld och orätt, fingo de stora pen-

sioner till obotlig skada för land och rike. Otroliga summor utdelades

årligen såsom gratialer och pensioner; fans det ingenting i kassorna
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att taga af, så gaf man karakterer och äretitlar, hvilkas glans sedan

måste vidmakthållas på konungens och statens bekostnad, hvarigenom

de värdigheter, som m-sprungligen varit ämnade att utmärka förtj en-

sten, slutligen blefvo föraktliga till och med i allmogens ögon.

Landet var i skuld; de räntor, hvilka årligen gingo ur landet,

voro så stora och tryckande, att detta borde för vederbörande ha gjort

det till en skyldighet att iakttaga den strängaste sparsamhet. Men
i stället öste man ut pengar med båda händer, som om man hade

haft guldgrufvor, hvilka aldrig kunde uttömmas eller igenstoppas; ty

utom de omtalade gratialerna eller pensionerna, var kungens kassa det

ställe, dit hvar och en tog sin tillflykt för att låna stora summor, utan

att kunna ställa minsta säkerhet för dem och utan afseende på deras

behof, som begärde dem. Detta system blef så mycket förderfligare,

som det icke var den sträfsamma idogheten, utan det skrytsamma

slöseriet, so;ii understöddes. Man följde sin lust för prakt, man slö-

sade på alla håll, utan att tänka på hvarthän detta skulle leda. Utan*

att i ringaste mån förstå eller känna till handeln, vågade man stora

summor på aktier och fartyg i hopp att med ens och utan möda blifva

rik, och detta i den fulla tillförsigt, att om detta icke lyckades, skulle

man blifva hjelpt ur kungens kassa.

Enkedrottningen ombestyrde allt, förslösade statens penningar på

ett oförsvarligt sätt, utdelade afsked och bortgaf tjenster, utan att

statsrådet derom ens egde vetskap, mycket mindre dertill gifvit sitt

bifall. Sjelfva statsministrarne blefvo afskedade, när hon fann för godt,

oaktadt de förståndigaste och redligaste männen inom statsrådet satte

sig deremot. Detta skedde år 1780 med den förtjente grefve Berns-

torfiF, den yngre, den genom Struensees inflytande störtade Bernstorfi's

brorson, hvilken 1773 blifvit statsminister och chef för inrikesdepartemen-

tet. Han måste vid ett eller annat tillfälle ha ådragit sig drottnin-

gens misshag. Af det ryska hofvets missnöje med grefven tog hon

sig anledning att aflägsna honom. Att lians aflägsnande icke var nå-

gon nödvändighet, kan man se deraf, att geheimerådet Schack-Katlau,

den ende man i statsrådet, hvilkens insigter och redlighet kunde för-

liknas med Bernstorfls, var af en olika mening härom med det her-

skande partiet. Enkedrottningen underrättade honom om hans afsked

genom ett bref, i hvilket hon försäkrade honom om sin personliga vän-

skap och högaktning och tillade: "konungen skall belöna era outtrött-



1!)3

liga tjenster raed en frikostighet, som icke blott skall försätta er i en

bekymmerfri ställning utan äfven komma era barn till godo."

Th detta sätt behandlade man alla dem, hvilkas sjelfständighet

man fann besvärlig; man komplimenterade dem, man gaf dem stora

pensioner och — aflägsnade dem. !Man åberopade härvid konungens

vilja, oaktadt denne i sjelfva verket hade ingenting att säga.

Konungen af Preussen hade städse varit enkedrottningens förste

och förnämste rådgifvare. Att hon icke kunde få någon klokare råd-

gifvare, var ostridigt. Men en livar, som egde någon omdömesförmåga,

Tar också öfvertj'gad om, att han icke gaf henne några andra råd än

sådana, genom hvilka hans egna intressen och politiska planer mest

främjades. Hvar och en förnuftig såg med missnöje, att en så ung

man som baron Markus Gerhard Kosencrone utnämdes till utrikesmi-

nister utan någon annan förtjenst än konungens af Preussens rekom-

mendation. Man borde ha kunnat förstå, att nämde konung icke skulle

ha gifvit en sådan rekommendation, så vida icke baronen antingen va-

rit ur stånd att titta i hans kort eller också stått så helt och hållet

på hans sida, att han, med honom på denna plats, alltid kunde få

sina önskningar i fråga om Danmarks politiska hållning uppfylda.

Mänga påstodo, att statssekreteraren Guldbergs stolthet, för hvil-

ken Bernstorflf icke velat gifva efter, varit orsak till den sistnärades

afskedande. Guldberg sökte vederlägga denna förmodan genom ett

bref till Bernstorö, hvari han gaf dennes förtjenster det amplaste er-

kännande och frisade sig för hvarje misstanke om att ha haft någon

del i hans fall. Men likväl kunde Guldberg icke dölja sin glädje öf-

ver grefvens afskedande, när han talade med personer, som han icke

fruktade. Då kammarjunkaren Biilow några dagar derefter till honom

yttrat sin ledsnad öfver Bernstorffs afgång och sin farhåga att allmän-

heten skulle gifva Guldberg skulden derför, svarade denne: "käre, låt

folket prata, ingen kan döma derom, utom den, som är i kabinettet;

Bernstorff kunde man icke hålla på, detta är en sanning, men som

Jag icke kan säga allmänheten."

Att Bernstorlfs afskedande var en följd af enkedrottningens pla-

ner och de råd, hon erhållit af konungen af Preussen, röjde sig snart.

Hon hade icke förr blifvit Bernstorff qvitt, som hon förutsåg ej skulle

gilla det val hon gjort af en brud för kronprinsen, än hon före-

stålde den ännu blott trettonårige prinsen nödvändigheten att se sig

om bland Europas prinsessor för att i tid kunna utse åt sig en brud.
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Enkedrottningen ville bestämma valet men tillika gifva det utseendet

af att vara prinsens eget hjertas drift; hon förklarade derför, att hon

helt och hållet ville öfverlemna valet åt honom sjelf. Men han låg

allt för mycket i händerna på sin öfverhofmästare Eichstedt för att

kunna taga detta vigtiga steg utan hans bistånd. Han gick således

med honom igenom tabellerna öfver de furstliga husen, och Eichstedt,

som antingen var underrättad om drottningens vilja eller lätt kunde

sluta sig till, hvilken prinsessa för henne skulle vara behagligast, kunde

lätt få hans val att falla på prinsessan af Preussen, utan att kronprin-

sen kunde märka eller veta annat än att detta skett af hans egen drift.

Han gaf således drottningen sin vilja tillkänna i ett bref af den 11

april 1781. Men redan den 10 april, således en dag tidigare än prin-

sen för henne tillkännagifvit sitt val, lät hon konungen egenhändigt

afskrifva och underteckna tvänne bref, det ena till konungen af Preus-

sen, det andra till dennes brorson, prinsessans far, båda med anhål-

lan om prinsessans hand för den danske kronprinsen. Snart kommo
bifallande svar både från konungen af Preussen och från hans brorson.

Ju mera kronprinsens insigter och begrepp vidgade sig, desto

mera insåg han nödvändigheten af att dölja, att han visste eller för-

stod mera än hvad Sporon lärt honom. Derigenom att han sålunda

måste gifva akt på sig sjelf, drogs också hans uppmärksamhet till det,

som föregick omkring honom, och som man på intet sätt dolde, emedan

man på längt när icke tilltrodde honom den styrka i eftertanken, att

han kunde lägga märke dertill. Han var redan i den ålder, då han

enligt Kongeloven var myndig, i fall hans fader dog *. Detta visste

han; derför kände han bittert, att man behandlade honom som ett

barn. Ju mera han jemförde denna behandling med den sjelfständig-

het man förunnat honom i fråga om valet af brud, desto mera miss-

tänkt blef för honom det sistnämda. Slutligen gick det upp såsom

ett ljus för honom, att denna sjelfständighet varit blott ett spegelfäk-

teri, och att han nog skulle ha mött motstånd, om han nämnt någon

annan än den, hvilken man pekade på. Medvetandet häraf väckte hans

harm.

En stilla och obemärkt åskådare som han var, var det omöjligt, att

konungens behandling, kabinettsordernas skadliga missbruk, inkomster-

nas oförsvarliga och dåraktiga förslösande, den långsamhet, penningbristen

* Kongeloven bestämde som myndighetsålder "det trettende Aar fuld-

endt, det fjortende begj-ndt." *
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}ör allt det nödvändiga förorsakade i de vigtigaste saker, och undersåtar-

ries beklagansvärda tillstånd kunde blifva doldt för hans forskande blick.

Dotta förorsakade en så häftig jäsning i hans sinno, att det icke var

att undra på, om hans häftiga missnöje var nära att bryta ut, men

väl att han vid så unga år kunde med så mycken försigtighet dölja

det fTtr allas ögon, att till och med de, hvilka dagligen omgåfvo ho-

nom, icke kunde märka det ringaste.

Så långt C. D. Biehls berättelse, som vi här i utdrag anfört.

Den lider visserligen (såsom professor E. Holm, hvilken för första

gängen fullständigt offentliggjort densamma, anmärker) af ensidighet,

rat^n är dock, tillägger han, otvifvelaktigt den rikaste källa vi hafva

till do tilldragelsers historia, om hvilka den handlar. En af de infly-

telserikaste männen i kronprinsen Fredriks omgifning Johan Biilow,

hans kammarjunkare sedan 1773 och förste kammarjunkare sedan 1775,

hade en väsentlig del i denna berättelses tillkomst. Han hade under

sin bekantskap med Dorothea Biehl genom hennes bref om de danske

konungarne i 18:de århundradet fått det intrycket, att hon egde en

utpräglad talang for historisk skildring. Efter regementsförändringen

1784 gaf han henne derför, med kronprinsens bifall, uppdraget att

skrifva en berättelse om densamma och stälde till hennes förfogande

-de dokument, som härtill behöfdes, samt meddelade henne muntligen

mycket af hvad som föregått. Skildringen kan lika mycket anses för

hans arbete som för Dorothea Biehls.

Om Biilow hade en väsentlig del i hofrevolutionens utförande,

så var det en annan ung man som spelade en äfvenså framstående rol

Tid dess inledande och förberedande — Theodor Georg Slanbusch,

som härstammade från en ursprungligen sachsisk, men i 17: de århun-

dradet till Norge inflyttad familj, och som ännu helt ung utnämdes

till kammarjunkare hos kronprinsen.

Äfven Slanbusch har efterlemnat en berättelse om regementsför-

iindringen. I denna berättelse röjer sig en bitter stämning mot Biilow.

1 Dorothea Biehls berättelse möter oss en likaså bitter stämning mot

Slanbusch. Egoism, afund och dylika känslor framställas såsom de

sannolika motiven till de råd han gaf prinsen och som, om de kom-
mit till utförande, skulle ha gifvit ifrågavarande regementsförändring

en nästan lika så våldsam karakter som den är 1772. Slanbuschs för-

bittring mot dem, hvilka ända till 1784 hade statens ledning i sina

händer, kunde enligt Dorothea Biehls framställning knappast ha nå-
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gon annan grund än missnöjet öfver att icke sjelf ega en mera fram-

stående ställning. Han var enligt hennes åsigt blott en intrigör, som

ville försöka att arbeta sig upp genom hvilka medel som helst. Så myc-

ket hon än gillar sjelfva regementsförändringen, så mycket ogillar hon det

sätt hvarpå och de medel genom hvilka Slanbusch ville genomdrifva

densamma.

I fråga om den första tanken på och förberedelsen af denna stats-

hvälfning har Slanbuschs berättelse såsom källa företrädet framför

den under Biilows auspicier tillkomna; ty Biilow var icke med om pla-

nens första uppgörande; han var i början icke invigd deruti.

Första tanken på nämda hofrevolution skall, enligt DorotheaBiehls

berättelse, ha uppstått hos kronprinsen af följande anledning. Då han

pä hösten 1781 uppehöll sig på Fredensborg, spisade en dag statsse-

kreteraren Guldberg vid hans tafifel. Prinsen, som nu snart var fjor-

ton år gammal och således redan hade uppnått den genom Kongeloven

faststälda myndighetsåldern, frågade vid taflfeln Guldberg om orsaken,

hvarför det gick så långsamt med en viss åtgärd (beredandet för kron-

prinsen af tillträde till geheimestatsrådet). Han framstälde denna fråga

i en ton och på ett sätt, som innebar en förebråelse. Guldberg be-

svarade kronprinsens fråga med mera häftighet än han kanske bort.

Prinsen glömde för ett ögonblick sin vanliga klokhet och tillbakadra-

genhet och blef häftig, så att ordvexlingen dem emellan nästan öfver-

gick till en träta. Emellertid, fortfar berättelsen, skulle denna till-

dragelse sannolikt icke fått några vidare följder, om icke öfverhofmä-

staren Eichstedts elakhet och dumhet varit. Inom sig kände han ska-

deglädje öfver kronprinsens mot Guldberg uttalade missnöje, men han

ansåg sig tillika böra rentvå sig från misstanken att till äfventyrs sjelf

ha eggat prinsen till ovilja mot Guldberg. I stället för att låta det

stanna vid en tillrättavisning för hans öfverilning, tvang han prinsen

att göra Guldberg skriftlig afbön. Ehuru denna förödmjukelse för prin-

sen kom från Eichstedt allena, så var Guldberg dock orsaken och an-

ledningen dertill.

Men enligt Slanbuschs framställning, för hvilken kronprinsen ome-

delbart efter detta uppträde öppnade sitt hjerta, var det icke detta som

hos honom bragte till mognad beslutet om regementsförändringen; utan

detta beslut föranleddes fast mera af ett nytt tillbakasättande af hans

person å enkedrottningens och arfprinsens sida, hvilket kom bägaren
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att rinna öfver. Förloppet härom var, enligt Slanbuschs berättelse»

följande:
*

Det var on onsdagsafton p:\ Frodensborgs slott spelparti hos en-

kedrottningen, hos hvilken etter vanligheten äfven kronjtrinsen infunnit

sig. Genom att ställa sig än vid enkedrottningens, än vid arfprinsens

stol sökte han komma i konversation med dem, men de bemötte ho-

nom denna afton med ännu mindre uppmärksamhet än annars, och en-

dast arfprinsens gemål inlät sig, som vanligt, i ett artigt samtal med

honom. Förbittrad öiVer den mer än vanliga bristen pä uppmärksam-

het, drog sig kronprinsen tidigt tillbaka och ville, då han i salen bred-

vid träftade sina kammarjunkare Gjedde och Slanbusch, af hvilka den

sistnämde var kanimarpage — medan den äldste kammarjunkaren, Jo-

han Biilow, var frånvarande — förfoga sig till sina rum. Häri blef

han uppehållen af sin öfverhofmästare Eichstedt, som yrkade att han

skulle stanna i salen för att höra en konsert, hvilken skulle gifvas af

jungfru Miiller (en skådespelerska som var Eichstedts älskarinna). Bi-

behöll än kronprinsen kontenansen, så förbittrade dock detta honom

ännu mera, och han kom icke in i sitt eget rum med sin kammar-

page Slanbusch, förr än den länge undertryckta harmen bröt ut, då

Slanbusch efter den öfriga hofpersonalens aflägsnande var allena med

honom och skulle läsa aftonbönen.

Alldeles bestäradt förklarade kronprinsen, att han icke längre

ville tåla detta förtryck, utan ville förskaffa sig sjelf den myndighet

och rätt, som honom tillkom. Han var först sinnad att anförtro sig

till general Wilhelm Huth; men då Slanbusch anmärkte, att det måste

vara en man, som egde de för en sådan uppgift nödiga egenskaperna

och derjemte var känd och älskad af nationen, så beslöt kronprinsen

sjelf att anförtro sig till Bernstorff, hvilken efter sitt afskedande vi-

stades på sina gods i Mecklenburg. Prinsen beordrade derför Slanbusch

att skrifva till Bernstorff ehuru väl båda insågo, att Bernstorff, med

alla sina utmärkta egenskaper för öfrigt, dock saknade det oförskräckta

mod och den djerfhet, som vid ett sådant tillfälle framfor allt behöfdes.

Under förevändning af en bröstsjukdora, hvaraf han hvarje vår

plågades, sökte Slanbusch tillstånd att företaga en resa till badorten Pyr-

* Geheimerådet Theodor Georg .Slanbuschs Beretning om Rogerings-

forandringen den 14:de april 1784, meddeelt af Professor, Dr F. Schiern. Hi-

storisk tidskrift. 3:c raikke, Redigeret af E. Holm, 5:te bind. Kjöbenhavn

1866-67.
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mont. Utan att misstänka någonting, skaffade honom Eichstedt den

begärda permissionen, hvarefter han reste i juni 1782. Kronprinsen

skickade med honom ett egenhändigt bref på tre sidor till Bernstorff.

Kommen till Kiel, anhöll Slanbusch genom bref om ett samtal med

Bernstorff, på en ort, der sådant icke skulle väcka uppseende. Bern-

storff' bestämde härför Borstel, dit Slanbusch, för att undvika uppse-

ende, skulle resa öfver Hamburg och Bergedorf.

Då de träffades visade sig Bernstorff i början mycket försigtig

och förklarade, att han under inga omständigheter kunde komma till

Danmark, förr än kronprinsen var konfirmerad. Slanbusch mottog ett

utförligt memorandum till kronprinsen och den försäkran, att så snart

konfirmationen skett, ville Bernstorff sjelf infinna sig. Slanbusch lem-

nade, med de erhållna papperen, Mecklenburg och fortsatte resan till

Pyrmont och derifrån öfver Berlin tillbaka till Köpenhamn tillika med
sin svärfader, general Sehested, Vid Slanbuschs ankomst till Köpen-

hamn hade så när hela saken blifvit röjd derigenom att kronprinsen

otåligt utbrast: "Nå kommer han (Bernstorff) då icke?" Slanbusch

hade lyckligtvis nog själsnärvaro att svara, att general Sehested, hans

svärfader, icke befann sig så väl, att han strax kunde göra sin upp-

vaktning. Sedermera fick han tillfälle att fullständigt meddela prin-

sen resultatet af sina underhandlingar med Bernstorff. Endast med
svårighet kunde man förmå prinsen att finna sig i att uppskjuta allt,

till dess konfirmationen var förbi.

Sedermera invigdes äfven Keventlow och Schimmelmann i hem-

ligheten och slutligen också Biilow och Huth. Hvad Blilow angår, så

iakttog Slanbusch, såsom han sjelf berättar, den försigtigheten att för-

säkra sig om denne rädde man genom att säga honom, att den, som

kunde vara i stånd att genom ringaste oförsigtighet röja en hemlig-

het, på hvilken kronprinsens välfärd och många menniskors lif berodde,

kunde också göra sig beredd på att inom få timmar mista sitt eget

lif genom en af de initierades hand, emedan saken var alltför vig-

tig för alla. Och detta, fortfar han, band Biilow kanske mera än allt

annat. Sedermera trodde sig Slanbusch böra, likasom i onåd, lemna

hofvet, en sak, hvilken så mycket lättare kunde låta sig göra, som
både Biilow och Sporon voro hans fiender. Detta inleddes på det sätt,

att man, då det förspordes, att Slanbusch gjort en flicka hafvande,

framstälde honom såsom en person, hvilkens grundsatser kunde vara

farliga för kronprinsen, hvarefter han fick order att lerana hofvet.
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Derigenoiii främjade nian. utan att veta det, de ai" honom sjelf upp-

gjorda planerna.

I Dorothea Biolils berättelse heter det, att prinsen med en för

hans nlder ovanlig tysth^tenhet i det längsta förteg hela planen för

Biilow (oaktadt sitt förtroende och sin tillgifvenhet för denne) dels der-

för, att han lofvat Slanbusch att ej omtala saken för Biilow, dels der-

för, att Slanbusch ständigt upprepade, att Biilow aldrig skulle gå in

derpå, dels slutligen såsom prinsen sedermera sjelf tillstod för Biilow,

-derför, att han tänkte på, att om planen misslyckades, skulle man
helt säkert jaga bort ur hans omgifning alla, som haft vetskap derom,

och det skulle då icke stå i hans makt att hindra detta; men om han

lät Bulow stå utanför hela attaren, var han åtminstone säker på att

få behålla honom, om hvilkens tillgifvenhet han var säker, och med
hvilkens hjelp han vid lägligare tillfälle kunde förnya försöket.

Då Slanbusch återkommit från sin badresa och meddelat kron-

prinsen, hvad som aftalats mellan honom och grefve Bernstorff, bör-

jade han arbeta pä att draga in i förbundet personer, som kunde hjelpa

till att sätta i verket detta anslag, som gick ut på en verklig

revolution. Konungens tillstånd skulle nämligen offentligen kungöras.

Prinsen skulle visa, att regeringen, genom hans faders oförmåga der-

till, endast och allenast tillkom honom, grunda befogenheten af detta

påstående på Kongeloven och understödja den med makt. Derigenom

skulle, fortfar Dorothea Biehl, riket efter all sannolikhet ha blifvit

hemsökt med ett borgerligt krig.

Sedan denna plan var aftalad och öfverlagd mellan grefve Berns-

torff och kammarpagen Slanbusch, uppsattes den skriftligen af grefven.

Dess utförande bestämdes till januari månad 1783. Men det drog

längre ut på tiden än man tänkt. Kronprinsens konfirmation egdo rum

den 4 april 1784. Tio dagar senare kom planen till en regements-

förändring till utförande. Slanbusch berättar härom följande:

Den 14 april 1784 var den dag, som var bestämd till att införa

kronprinsen i statsrådet. Här var på förmiddagen deliberation och på

eftermiddagen den derpå följande sedvanliga decision och underskrif-

ten. Kedan jublade drottningens parti öfver den tillbakadragenhet

och eftergifvenhet som kronprinsen på förmiddagen hade visat i stats-

rådet, men det blef annorlunda till mods, då han på eftermiddagen,

efter att ha förelagt konungen de åtskilliga papperen till underskrift,

med ens uppläste den kungliga order, enligt hvilken han var ut-
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vald till medregent och i framtiden skulle gifva hvarje kunglig order

gällande kraft genom att underskrifva densamma. Denna plötsliga myc-

ket bestämda förklaring åstadkom den största sensation, och flere af

rådets medlemmar talade med häftighet däremot. Till och med arf-

prinsen blef så häftig, att man påstår, att kronprinsen nödgades maka
undan honom åt väggen. Emellertid, detta parti måtte göra huru

mycket väsen som helst, så båtade detta till ingenting. På kronprin-

sens och hans partis sida var allting på förhand väl öfverlagdt, och

redan innan konungen åter sändes till sina rum, hade man sörjt så

väl för dennes säkerhet som för hela företagets lyckliga utgång.

Af denna anledning hade redan, då statsrådssammanträdet bör-

jade, kammarjunkaren Knud Gjedde Hoegh af kronprinsen sändts till

geheimerådet Engel Schack, som var öfverhofmarskalk hos konungen

och såsom sådan icke endast hade ensam tillträde till konungen, utan

också kommando öfver alla slottsvakterna och dernäst hade konungens

privatkassa och en del papper om händer. Hoegh hade de bestäm-

daste order att inom en timme med godo eller ondo aflösa Schack

och låta denne till honom afleverera allt, af hvilken anledning han

också redan af kronprinsen var utnämd till förste dagligen uppvak-

tande kammarherre hos konungen, hvartill också Brackel och Gjedde

samma dag utnämdes. I början gjorde Schack motstånd och skall

till och med ha gripit till värjan; men då Hoegh visade en bestämd

vilja och ett par laddade pistoler gaf han efter. Utom de redan förut

invigde, voro nu också gardets kommendör general Haxthausen och öf-

verste Castenskiold vunne, och underofficerare af gardet fördelades öf-

verallt i slottsgångarna.

Sedan Schack var expedierad, blefvo konungens båda förmak be-

satta af grefve Kristian Reventlow på den ena sidan och på den an-

dra af kammarherre Hoegh, medan kammarherre Brackel och Gjedde

blefvo hos konungen. De hade allesamman de bestämdaste order, att

icke släppa in hos konungen någon, hvem det vara måtte, och detta

var helt säkert en mycket nödvändig försigtighet. Ty icke förr hade

enkedrottningen genom arfprinsen blifvit underrättad om den för dem

så oväntadt skedda regementsförändringen, än hon rusade ned till

konungens rum, antagligen för att ännu en gång göra sitt forna infly-

tande gällande och om möjligt åstadkomma en förändring. Vid det

ena förmaket mötte hon Reventlow, som förstod att på ett högst fyn-

digt sätt — genom ett knäfall — hindra henne att komma in, hvar-
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efter hon sprang till den andra sidan, der Ha>gli på ett mindre lyck-

ligt sätt nödgades hålla henne tillbaka. Ty då hon, kanske ännu mera

förbittrad vid åsynen af sin förre kammarjunkare, ville stöta honom

åt sidan under utropet: "Gif plats, undersåte!" vill man påstå, att

han skall ha lagt sin hand mot hennes bröst för att hindra henne att

komma in, och kanske har han endast genom denna oväntade djerfhet

lormått henne att afstå från en föresats, som hon nu säkerligen insåg,

att hon ej kunde uttora.

Af alla, som på denna dag blefvo öfverraskade genom kronprin-

sens raska och väl utförda beslut, var det säkerligen ingen, som blef

mera frapperad än Sporon. För att också gifva honom någonting att

beställa, och derigenom göra honom, hvilken man kände såsom ett

Guldbergs kreatur, oskadlig, tick han af kronprinsen befallning att

med en' del papper vänta honom vid utgången ur statsrådet, hvarjemte

BoUendiec, på hvilken man kunde lita, likaledes fick order att uppe-

hålla sig på samma ställe med kronprinsens kappa och att icke lemna

Sporon ur sigte.

Den första följden af den nya regementsförändringen var till-

sättandet af ett nytt statsråd enligt en order, undertecknad af kungen

och kronprinsen samt kontrasignerad af Otto Thott och Schack-Katlau,

såsom de enda af de gamla statsrådsledamöterna, livilka stannade qvar

i det nya statsrådet. Den andra var enkedrottningens och hennes

käre sons afresa till Fredensborg.

I C. D. Biehls berättelse säges, att då kronprinsen i början af

1783 meddelade Bulow planen till en regementsförändring, blef denne

i högsta grad förskräckt deröfver men tog dock saken lugnt. Prinsen

berättade utförligt för honom allt och förklarade sin hittillsvarande

förbehållsamhet dermed, att han icke velat säga honom någonting förr

än allt var färdigt, dels för att befria honom från den oro och fruk-

tan, han skulle ha sväfvat uti, för att det skulle blifva röjdt, dels äf-

ven för att han, i händelse detta skedde, skalle kunna sanningsenligt

bekräfta Biilows oskuld och okunnighet om alltsammans. Då prinsen

talat till slut, svarade Biilow ingenting annat än detta: det är ett

vågsamt steg; får jag se grefve Bernstorffs bref. Sedermera sökte han

visa prinsen den farliga afgrund, vid hvars rand han stod, och alla

de gräsliga följder ett sådant företag kunde hafva för honom sjelf,

för hela landet och de betryckta undersåtarne och som till och med
kunde sträcka sig till ännu ofödda slägten. Han uppräknade alla de
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egenskaper och kunskaper, som fordras af en regent; han förehöll prin-

sen, om han trodde sig ega dessa i tillräcklig grad för att påtaga sig

regeringsbördan; och om han trodde detta, så borde han dock öfver-

väga, hvilken trohet han kunde vänta af sina undersåtar, om han sjelf

lärde dem, att han ansåg deras till konungen aflagda trohetsed vara

af så ringa betydenhet, att han efter behag kunde lösa dem från den-

samma. Om naturen och äran voro döfvade i hans hjerta, fortfor

Btilow, så borde han dock ihågkomma vedergällningens lag, och att

han genom sitt föredöme gaf dåliga menniskor anledning att, när han

sjelf en gång kom att bära det vördnadsvärda namnet fader, förleda hans

kronprins att göra detsamma mot honom, utan att han hade någon

rätt att beklaga sig, emedan för alla, den högste så väl som den

lägste gäller regeln: "Allt hvad du vill att andra skola göra dig, det

gör du ock dem!" Prinsen sökte försvara sig med att det icke var

konungen han ville rycka makten ur händerna på, utan de, hvilka

missbrukade hans namn till landets skada och förderf, och att hans

börd ålade honom den pligten att vaka öfver och sörja för underså-

tarnes bästa. Med ett ord, prinsen använde alla de skäl, med hvilka

man dagligen sökt styrka honom i det fattade beslutet och betaga ho-

nom hvarje tvifvel angående hvad som kunde sägas deremot. Biilow

förestälde honom, att det hvarken var eller kunde anses för hans pligt,

förr än denna omsorg uppdrogs åt honom af den, som borde bära den;

öch då konungen bestämt tiden dertill, så måste han afbida den och

då icke allenast kalla Bernstorö' såsom en dygdig, värdig, förtjent och ut-

märkt man till sin rådgifvare utan äfven efter hans och andra vise

mäns råd företaga allt, som kunde råda bot på landets elände, då han

dertill kunde vänta sig den högstes välsignelse, om han intill den ti-

den förhöll sig stilla och lugn.

Dessa skäl gjorde ett starkt intryck på prinsen. Han tycktes

gifva efter, och Biilow tillade: "jag torde ännu sakna den insigt och

erfarenhet, som fordras för att döma i en så vigtig sak . . . Tillåt mig

att inhemta geheimerådet Schack-Ratlaus betänkande derom. Ni ak-

tar och ärar honom; hans insigter och kunskap kunna lika så litet

dragas i tvifvelsmål, som hans afsigters redlighet och ostrafflighet;

bifaller han det, så har ni den fördelen att ha hans bistånd vid utfö-

randet; men å andra sidan måste ni också lofva mig, att icke ett enda

steg vidare skall tagas i denna sak, förr än vi hört hans mening."

Prinsen lofvade detta. Dagen derpå, den 1 februari 1783 be-
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gaf sig Bfilow till Scliack-Ratlau och berättade för honom alltsam-

mans. Schack-Katlau blef ytterst förvånad och förskräckt. Han gillade

helt och iiället de föreställningar Biilow gjort prinsen. Dagen derpä

öfverlemnade han till Bulow ett bref till kronprinsen, hvari han fram-

stälde och motiverade sina betänkligheter.

De som stodo på den motsatta sidan hade straxt fått veta, att

Bnlow var emot dem. De ansågo högst nödigt att öfvertyga honom
om, att rättvisa och billighet voro på deras sida, och att han skulle

skada både prinsen och landet genom att motarbeta dem. Biilow fram-

höll såsom ett skål att misstro deras afsigter det, att de hållit hela

saken hemlig for honom. De sökte försvara siff med, att in^^en af dem
vågat tala till honom derom, emedan prinsen nödvändigt velat vara

den. som gaf honom törsta underrättelsen. Biilow förklarade nu rent

ut, att han icke allenast på intet sätt ville vara behjelplig till att ut-

föra detta företag, utan att han också af alla krafter ville söka afråda

prinsen derifrån.

Då man på den motsatta sidan märkte, att prinsen blef mer ocb

mer öfvertygad af Schack-Ratlaus och Biilows grunder, och om huru

mänga och stora fördelar han kunde hemta af att använda äfven detta

ar till att inhemta och öka de insigter och kunskaper, som voro så

högst nödiga vid styrelsens tillträdande, så märkte man tillika, att

det icke fans någon annan möjlighet att få anslaget satt i verket än

att fä Biilow öfvertygad om dess nödvändighet och nytta. Man för-

sökte åtskilliga gånger lägga an pä honom i detta syfte, men förgäf-

ves. Fastmera lyckades Biilow att få Slanbusch aflägsnad från hans

befottning såsom kammarpage hos prinsen. Slanbuschs utsväfvande

lefnadssätt var ett väsentligen medverkande motiv härtill. Han ut-

nämdes i stället till assessor i öfverhofrätten i Norge. Eedan 1784

blef han kammarherre och sändebud pä Sicilien. Sedermera blef han

amtman i Kendsberg och geheimekonferensråd. Han dog 1829.

Emellertid fortforo de, hvilka Slanbusch dragit in i sin plan,

att arbeta på att bringa Biilow på sin sida. De förehöllo honom
^tädse, att de elaka följder, han befarade, endast funnos till i hans

gen inbillning, och att om statshvälfningsplanen vore så farlig och

å lagstridig, som han menade, skulle aldrig tvänne så kloka, insigts-

fulla och rättrådiga män som grefve Bernstorft" och geheimerådet Stampe
ha understödt den. Biilow gjorde derför ett besök hos Stampe för

att ar hans egen mun höra hans tankar om saken. Stampe förklarade ge-
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nast, att han hade ansett allt hvad man sagt honom om ifråga varande

plan för idel narrverk och trott, att den skulle förfalla af sig sjelf.

Då Biilow begärde att få veta hans tanke, hm-uvida prinsen strax borde

inträda i statsrådet, svarade Stampe dertill att han aldrig hade

sagt eller menat annat än att prinsen ännu blott skulle sitta der så-

som auskultant och utan att säga sin mening. Då Biilow frågade

honom, om man icke borde anse kronprinsen för den verklige konun-

gen, svarade Stampe ifrigt: "Nej, det bör ni helt visst icke; ty det

kan ingen skrifva under. Man kan icke så lätt bevisa, att konungen

icke är vid sina sinnen; i Kongeloven står ingenting, och följderna

kunde blifva förskräckliga för prinsen." Då Biilow nu af honom fått

den upplysning han önskade, bad han honom att gifva sitt utlåtande

öfver följande frågor, hvilket han ock gjorde:

Fråga: Vore det anständigt och antagligt, om hans kungliga

höghet kronprinsen, efter den kungliga skriftliga försäkran om att blifva

konfirmerad och få taga del i statsrådets möten, ville med våld för-

korta denna tid?

Svar: Allt hvad som har minsta sken af våld är alltid odiöst

och skulle här vara det ännu mera, då man ser, att det, som dermed

intenderas, ungefär skall falla och komma af sig sjelft, då det skall

blifva både behagligare och nyttigare, likasom det ock är utom all

kontradiktion att det i sig är högst lagligt.

Den 16 April 1783.

Stampe.

Den öfvertygelse Biilow derigenom fått, att man hade gifvit

Stampes ord den mening, som man ville att de skulle hafva, gjorde

honom temligen säker på, att man hade gjort på samma sätt med
grefve Bernstorff, och ett bref, som denne skrifvit i Augusti 1782,

öfvertygade honom fullkomligt derom; ty i detta icke blott förutsät-

ter Bernstorff, att kronprinsens konfirmation kunde blifva uppskjuten

till 1784, utan råder honom äfven, att om detta skedde, afvakta det

med tålamod och icke skada sig och sina berömvärda afsigter genom

fruktlösa försök att komma tidigare till målet.

Biilow försummade icke att draga fördel af dessa båda mäns me-

ningar, hvilka prinsen aktade och ärade i lika hög grad som Schack-

Eatlau. Han hade genom Biilow låtit säga denne, hvad verkan hans

föreställningar gjort. Schack-Katlau tackade prinsen derför i ett bref, som
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Bulow öfverlemnade till honom den 17 Febr. Några dagar derefter

i^kref prinsen egenhändigt til! honom.

En af de förnämsta orsakerna, hvarför prinsen önskade att afkasta

d»'t honom pålagda oket, var hans afsky för den på hans vägnar in-

ledda äktenskapsförbindelsen med den preussiska prinsessan, hvilken för-

bindelse han hoppades att genom Bernstorffs bistånd komma ifrån, då

förslaget ännu icke var afliandladt i statsrådet. I början af Mars 1783

omtalade prinsen för Brtlow, att enkedrottningen hade sagt honom, att

hans fader iiade skrifvit till konungen af Preussen, att förmälningen nu

skulle deklareras mellan honom (prinsen) och nämda prinsessa. Då
Bulow frågade honom, hvad han sjelf tyckte derom, svarade prinsen med
häftighet: "jag vill det absolut icke.'" Biilow rådde honom att strax

skicka bud på öfvorhofraästaren, anförtro honom saken och med vänlighet

söka f^rmå honom att hindra brefvets afgång. Prinsen följde detta

råd. Ofverhofmästaren (Eichstedt) rådde prinsen att sjelf tala med
drottningen, hvilket prinsen också genast gjorde.

Sommaren 1783 ville grefve Reventlow göra en resa till Hanno-

ver. Samma tillfälle begagnade Biilow till att skrifva till BernstorlF

och berätta honom sakernas närvarande ställning, den del han hade

uti, att den uppgjorda planen icke blifvit verkstäld, och de skäl, som
förmått honom att handla sålunda. Huru starkt han var öfvertygad

om riktigheten af sitt handlingssätt synes bäst deraf, att han uppdrog

åt grefve Reventlow att närmare förklara, hvad han i brefvet icke full-

ständigt nog kunnat framställa, oaktadt Reventlow i denna sak hade

varit en af hans ifrigaste motståndare och således betraktade saken

från en helt annan sida än han.

Kort tid efter Reventlows afresa begaf sig hofvet till Fredensborg,

och det tycktes, att förmyndarne, såsom Bernstorff kallade dem — der-

med förstod han enkedrottningen, Guldberg och kanske arfprinsen —
antingen trodde, att deras förmyndarskap skulle räcka för alltid, eller

också föresatt sig att smaka hela sötman af den oinskränkta makten,

så länge de hade den. Kabinettsorderna blefvo allt talrikare och hade

knappast någonsin mera närmat sig till en despotisk makt än just nu.

Hvad som mycket bidrog till att öka missnöjet med don bestående

regeringen och framkalla längtan efter en förändring var åtskilliga

missgrepp med afseende på handeln, finanserna och banken. Det be-

sinninglösa och hejdlösa understödjande af handelskompanier med sta-

tens medel, den oproportionerligt stora emissionen af sedelmynt för att

Frnn Europas hof. 14
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fylla de luckor, som förorsakades af detta slöseri, afskedandet genom

en kabinettsorder af fyra förtjenta medlemmar af öfverbankdirektionen

— geheimeråden Stampe och Numsen, grefvarne Ernst Hinrik Schim-

melmann och Kristian Eeventlow — derför att de motsatt sig denna

vådliga hushållning, gjorde missnöjet inom landet större och allmän-

nare än någonsin.

Med längtan motsåg kronprinsen den tidpunkt, då han, utan att

behöfva tillämfla några våldsamma mått och steg, kunde göra slut på

detta för landet förderfliga regemente. Korrespondensen mellan honom

och grefve Bernstorff underhölls hela sommaren 1783.

Den 29 Oktober 1783 lemnade hofvet Fredensborg och den 30

tillsades Biilow att infinna sig i statssekreterarens kabinett. Guldberg

meddelade nu Biilow, hans utnämning till marskalk hos kronprinsen,

sökte vinna honom för sitt och enkedrottningens parti och varnade ho-

nom för öfrigt för att blanda sig i statssaker, en varning som seder-

mera upprepades af arfprinsen och enkedrottningen.

Den sistnämda sökte få in i geheimestatsrådet så många af sina

anhängare som möjligt, på det att hennes åsigter der skulle kunna göra

sig gällande äfven sedan kronprinsen fått inträde deri. I stället för

tvänne hittills varande medlemmar som stodo i begrepp att afgå — Thott

och Eichstedt — sökte hon få in geheimerådet Steraann och statssek-

reteraren Guldberg, som hittills haft nästan alla statsangelägenheter i

sina händer men utan att vara medlem af rådet. Om nu derjemte

geheimerådet Rosencrone, hvilken hittills blott haft säte i statsrådet,

nu också erhöll stämma der, så trodde sig enkedrottningen säker om
makten, i synnerhet om Sporon blef kabinettssekreterare. Så snart

kronprinsen fick kännedom härom, beslöt han att motarbeta denna plan

och att i alla händelser laga så, att han fick dessa män aflägsnade,

så snart han sjelf inträdde i statsrådet. Den gamle Thott, grefve Bern-

storö" och Schack-Ratlau, voro de ti-e män, som han säkrast och tryg-

gast kunde välja till sina medhjelpare. Men då Thott var föga mera

att räkna på och statsrådet nödvändigt måste bestå af flere än två, så

måste några utses till att besätta deras platser med, hvilka han ville

gifva afsked. Geheimerådet Schack-Ratlau och några andra ansågo

bäst och rådligast att återinsätta hela den gamla, år 1770 afskedade

konseljen, såsom bestående af män med kunskaper och erfarenhet. Men

kronprinsen sjelf tyckte icke om detta förslag, emedan de varit mera

hatade än älskade af folket, som aldrig åter skulle fä förtroende för
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dem och derför med fruktan och missnöje skulle se statsärendernas

ledning i deras händer. Hfiruti voro Huth och Biilow ense med honom.

Icke heller tycktes han vara böjd för att gå in pä att, enligt ett för-

slag af Schack-Iiatlau, välja geheimenlden Blolime och Kosenörn samt

grefve Haxthimsen.

Drottningen sökte emellertid vinna kronprinsens förtroende. Han

skulle nu tillfrågas om allting. Hon föreslog honom vid ett tillfälle åt-

skilliga förändringar i hans hofstat samt vidrörde äfven förmälnings-

projektet med den preussiska prinsessan, hvarmed prinsen dock begärde

(U uppskof till efter sin konfirmation. Några dagar derefter frågade

hon honom, om han icke tyckte, att Guldberg och Stemann kunde in-

sättas i statsrådet, hvarpå prinsen svarade: "Jo mycket gerna; de kunna

vara rätt bra." När Bulow fått kännedom härom, förestälde han prin-

sen att det icke var riktigt handladt af honom att yttra sig bifallande

om drottningens förslag, då det dock var hans afsigt att så snart som

möjligt göra om alltsammans. Vid nästa samtal med drottningen sade

prinsen: "'Jag har i förgår sagt något, som gör mig ondt, emedan jag

icke bort säga det, då jag aldrig har och icke ännu vill blanda mig i stats-

saker. Det skulle vara likaså oriktigt, om jag nu bekymrade mig om re-

geringen, som om jag icke ville göra det, när jag kommit in i stats-'

rådet, och derför vet jag icke heller att säga, om det är bra att Guld-

berg eller Stemann kommer in i statsrådet."

Till medlemmar i statsrådet önskade prinsen geheimerådet Stampe

och general Huth samt Thott, Schack-Katlau och Bernstorff. Stampe

vägrade i början på grund af sin svaga helsa. Huth fruktade, att hans

okunnighet i landets språk skulle vara honom till hinder för att blifva

prinsen och landet så nyttig som han önskade. Slutligen läto de dock

öfvertala sig att antaga kallelsen.

Den 4 april 17S4 var prinsens konfirmationsdag och den 14 april

dagen för hans inträde i statsrådet. Kabinettets upphäfvande, grefve

Bernstorffs inkallande och ett nästan helt och hållet nytt statsråd var

det första som skulle företagas och den grundval, hvarpå en bättre

framtids bygnad skulle uppföras. Alltsammans skulle ske på fredlig

väg och med konungens medgifvande. En plan till hela företaget

skulle på förhand uppgöras. General Huth och grefve Ludvig Revent-

low ingåfvo hvar sitt förslag så väl till den föreställning, prinsen skulle

göra konungen, som till orderna till kansliet och alla andra vederbö-

rande angående kabinettets afskatfande m. m.
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BerDstorffs bifall med afseende på de af kronprinsen utsedda stats-

ministrarna — meddeladt i en skrifvelse af den 23 mars — gladde

prinsen mycket. Den 2 april skref han till Stampe och bad honom

inträda i statsrådet tillika med Bernstorflf och Huth samt att förmå Thott

att infinna sig i detsamma den första dagen. Åt Schack-Katlau upp-

drogs att befordra de af konungen underskrifna befallningarne till kan-

sliet till vidare kungörande.

För den händelse, att konungen lemnade statsrådet, bestämde sig

kronprinsen för att allena följa sin fader och att afstå derifrån endast

om arfprinsen ville göra detsamma.

Om enkedrottningen vid detta tillfälle skulle vara tillstädes i

konungens inre gemak, beslöt kronprinsen att söka öfvertala konungen

att gå tillbaka till statsrådet och att, ifall han ej ville detta, sjelf gä

tillbaka och i konungens namn gifva de nödiga befallningarne. I den

händelse, att konungen mot förmodan skulle vägra att underskrifva

och dock stanna i statsrådet, föreslog man kronprinsen att anmoda

dettas medlemmar om att förmå hans majestät dertill, d. v. s. anmoda

dem att de skulle förmå konungen att afskeda dem sjelfva. Man före-

slog äfven, att det skulle tillkännagifves för en hvar af statsrådets med-

lemmar, som vägrade att ställa denna uppmaning till konungen, att

han skulle anses ha motsatt sig förändringen. Alla som uti ifråga

varande ögonblick gjorde motstånd eller kommo med någon motsä-

gelse, skulle — sedan statsrådssammanträdet var slutadt — arresteras.

Detta föreslog man prinsen. Prinsen deremot ville, att i sådant fall

statsrådet skulle afgifva sitt betänkande; och fortfor konungen ännu

att vägra sitt bifall till förändringen, så ville han sjelf öfvertala ho-

nom dertill.

Det bestämdes, att i fall konungen icke sjelf ville underskrifva de

nödiga befallningarne angående sakens utförande, dessa skulle utfärdas

af prinsen, efter hans majestäts befallning, och att alla nödiga order

till generalitetet, amiralitetet, general Huth, kommendanten, öfverpresi-

denten och chefernaL för gardet redan på förhand måste vara utfärdade

för att prinsen strax derefter kunde betjena sig deraf i påkommande

fall, men de skulle ej utlemnas utan nödvändighet.

1 den händelse, att någon skulle arresteras, beslöts det, att en

sådan order skulle utfärdas till den vakthafvande officeren, och att den

arresterade tills vidare skulle förvaras mellan konungens matsal och

reservsalen.
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Förändrinfijen i konunf,'cns hofstat skulle genast ega rum och de

nya redan samma afton tillträda sin funktion.

Ändtligen kom den si\ mycket efterlängtade 4 april, dagen för kron-

prinsens kontirmation. Omedelbart efter sedan denna akt försiggått,

skedde förändringen i hans hofstat. Prinsens öfverhofmästare Eichstedt

erhöll öfverkammarhorretitel men afskedades genom ett kungligt bref

från alla sina befattningar och erhöll tillika en vink om, att man icke

ville hafva honom på slottet; brefvet slutade nämligen med, att han

städse skulle vara välkommen på besök. Bulow blef marskalk vid kron-

prinsens hofstat och tillika kammarherre. Sporon blef kabinettssek-

reterare och kassör hos kronprinsen samt geheimekabinettssekreterare

hos konungen sjelf.

Å andra sidan utnämdes den 6 April geheimerådet Stemann och

statssekreteraren Hcegh Guldberg till medlemmar af statsrådet, och

följande dag erhöll grefve Rosencrone åfven stämma i statsrådet. På

detta sätt hoppades enkedrottningen och arfprinsen samt deras parti

att äfven efter kronprinsens inträde i statsrådet kunna fortfarande ha

pluralitet i statsrådet, om de blott på förhand kunde öfverlägga och

aftala hvad som der skulle beslutas. Men deras planer korsades ge-

nom kronprinsens beslutsamma uppträdande.

Den för kronprinsens inträde i statsrådet bestämda dagen — den

14 April — kom. Då konungen intagit sitt säte, ville de tre ny-

komne medlemmarne — Guldberg, Stemann och Rosencrone — aflemna

sin ed till honom; men kronprinsen bad dem i en lugn ton att dröja

dermed. till dess hans majestät nådigst ville tillåta honom att fram-

ställa, hvad han hade att föreslå. Alla tego och lyssnade med den

största uppmärksamhet till hvad kronprinsen ville säga. Han lemnade

dem icke beller i ovisshet om hvad det var utan tog fram och upp-

läste ett dokument, hvari han föreslog kabinettets upphäfvande och in-

kallandet i statsrådet af geheimerådet Rosencrantz, geheimerådet grefve

Bernstorff, general Huth och geheimerådet Stampe, att konungen om han

bifölle dessa förslag, ville meddela sin resolution derpå, samt att han

måtte underskrifva den bifogade ordern till d^t danska kansliet och

tillåta prinsen att genast i hans majestäts namn meddela de nyut-

nämnde, att de skulle infinna sig i konungens geheimestatsråd.

Då kronprinsen slutat uppläsningen, framlade han på det vörd-

nadsfullaste för konungen till underskrift så väl det dokument, hvari

han framstält sina förslag som ock den bifogade ordern till det dan-
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ska kansliet. Konungen tog pennan för att efterkomma hans begäran.

Men arfprinsen; yttrade häftigt, "att konungen icke borde surpreneras,

att bruket var,|att han öfvervägde hvad som förelades i statsrådet till

nästa session, att det måste ske på samma sätt nu, och att dylika för-

slag vore af allt för stor vigt för att resolution på dem skulle utsändas

i samma ögonblick."

Konungen hade icke desto mindre börjat skrifva sitt namn på det

honom förelagda dokumentet; men innan han kom till slut dermed tap-

pade han pennan. Kronprinsen räckte honom den på nytt, utan att på

minsta sätt låtsas om arfprinsens invändningar; och då konungen hade

skrifvit sitt namn, sade kronprinsen i en lugn ton: "Vill icke min nå-

digaste herr fader visa mig den nåden och kärleken att skrifva här:

"approberadt", hvilket konungen också genast gjorde. Men då arfprin-

sen derpå gjorde min af att vilja bemäktiga sig dokumentet, hvilket

kronprinsen nu tog vara på, så reste konungen sig och skyndade in i

sina rum. Arfprinsen skyndade efter honom och sköt strax regeln för

dörren samt hindrade derigenom kronprinsen att komma in till dem
såsom hans afsigt var. Detta retade honom. Han sade till de fyra

geheimeråden Moltke, Guldberg, Stemann och Rosencrone, att konun-

gen icke mera behöfde deras tjenster, lät förkunna öfverhofmarskalken

Schack och konferensrådet Jacobi deras afsked, den förstnämde med
tillsägelse att icke mera komma i konungens närhet. Derefter försökte

kronprinsen att från den andra sidan komma in till konungen; men äf-

ven denna ingång var igenbommad. Kronprinsen hade så när velat

öppna den med våld, men afstod derifrån på Biilows uppmaning.

Strax derefter kom arfprinsen ut i Eremitaget med konungen vid

handen för att föra honom upp till enkedrottningen, och som det tyck-

tes mot konungens vilja. Kronprinsen sprang fram, fattade konungen

vid andra handen och bad honom på det kärleks- och vördnadsfulla-

ste att gä in i sina rum och vara förvissad om, att ingenting skulle

företagas annat än med hans bifall och till undersåtarnes gagn och

bästa. Då konungens min tycktes visa mera benägenhet att gå till-

baka efter sin sons begäran än framåt efter sin halfbrors, blef den

sistnämde så alldeles utom sig, att han grep kronprinsen i kragen och

med våld ville slita honom lös från konungen; men kronprinsen höll

sig så väl fast och brukade sin ena arm så väl, att arfprinsen måste

släppa honom. I samma ögonblick grep kronprinsen i sin ficka, tog

upp derur de underskrifna orderna och lemnade dem till Biilow att
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laga vara pä, för att icke arfprinsen i sin förbittring skuUo försöka

fråntaga honom dem, enär han rndast hade en hund att försvara sig

med, emedan han nu\ste fastiiålla konungen med den andra. Han
hade icke heller lörr fått sina papper i säkerhet, än arfprinsen angrep

honom på nytt igen; men antingen har förbittringen gitvit prinsen en

öfvernaturlig styrka, eller ock har någon som varit tillstädes och på
grund af kronprinsens rörelse att gripa efter värjan fruktat för följ-

derna, om man dref honom till det yttersta, af denna orsak ansett nid-

ligt att oförmärkt komma honom till hjelp och passat ögonblicket der-

till så väl, att ingen blef det varse; ty med ens befann sig arfprinsen

långt ifrån sin brorson och i andra ändan af gemaket utan att veta,

huru han kommit dit. Detta tillfälle begagnade konungen till att gå
in i sina rum. Inga ioreställningar kunde bringa arfprinsen Fredrik

till öfvertygelse om, att den gjorda förändringen var af den högsta nöd-

vändighet och icke borde ha det minsta inflytande på det goda förtro-

endet mellan den kungliga familjens medlemmar.

Grefve Kristian Reventlow ville meddela enkedrottningen den

gjorda förändringen; men hon blef härvid nästan rasande. Hon var

alldeles utom sig. Reventlow kastade sig på knä för henne, besvor

henne vid allt, som var henne heligt och kärt, att sansa sig, och fö-

restälde henne, att kabinettets afskaflande var det bästa medlet att

lorebygga all öfverrumpling och hindra att konungens namn och myn-
dighet missbrukades. Men härigenom göt han blott olja i elden; hon

upptog denna förklaring såsom en mot henne riktad förebråelse, blef

mer och mer ursinnig, for ut i skällsord mot grefven och ville in till

konungen, kosta hvad det ville.

Enkedrottningen tick icke förr se kronprinsen, än hon öfveröste

honom med de bittraste förebråelser, kallade honom falsk och listig,

beskylde honom för att ha honung på läpparne och galla i hjertat

och frågade honom, om han ville taga lifvet af sin fader.

Allt hvad man sade för att blidka enkedrottningen och arfprin-

sen gjorde icke den ringaste verkan; de upprepade ideligen hvad de

sagt nästan hundra gånger. Slutligen lät kronprinsen på Biilows råd

tillkalla Guldberg, hvilken lyckades någorlunda lugna dem.

För kommendanten, de båda gardenas chefer, öfverpresidenten,

polismästaren, stiftsaratmannen, de förste deputerade i departementen

och biskopen tillkännagaf prinsen derefter i konungens namn den för-

ändring, som skett med kabinettet, att alla kungliga befallningar
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skalle för framtiden gä genom hans (kronprinsens) händer och till ett

bevis derpå påtecknas af honom, så att de, på hvilka denna underskrift

icke fans, voro att anse såsom i alla afseenden ogiltiga och maktlösa.

Den 15 april visade sig kronprinsen för allmänheten, icke som

hans fader efter katastrofen den 17 januari i ett lysande ekipage och

omgifven af ett stort följe utan till fots, endast åtföljd af sin marskalk

och en löpare.

Arfprinsen anhöll i sin förtrytelse, att få utträda ur statsrådet

men lät sedermera af kronprinsen förmå sig att qvarstanna.

Den gjorda regementsförändringen fann allmänt bifall inom lan-

det och upptogs icke heller ogynsamt af de främmande makterna. Ett

af preussiska sändebudet i Köpenhamn, baron von Kohden, uppgjordt för-

slag att göra om alltsammans och äter bringa enkedrottningen till

makten afböjdes af konung Fredrik II. Vid en audiens, som danska

sändebudet i Wien hade hos kejsar Josef II, yttrade denne: "Man kan

icke börja sin carriére på något bättre sätt än denne unge prins har

gjort, och han berättigar till de bästa förväntningar."

Kronprinsen betraktades nu af alla såsom landets egentlige re-

gent. Hos honom och icke hos konungen sökte man audienser, och

allt hvad som angick regeringsärenden berodde på kronprinsens beslut.

Ehuru allt företogs i konung Kristian VILs namn, så var detta blott

att anse för en form. Man har med rätta daterat Fredrik VI:s fak-

tiska regering från hans inträde i statsrådet, hvarför han också, ehuru

icke ofticielt, sedan denna tid kallades prinsen-regenten. Den nya re-

geringen började snart företaga åtskilliga vigtiga inre reformer.

Af kronprinsens genom enkedrottningen uppgjorda giftermål med
den preussiska prinsessan blef intet.

2.

Frih. CAlbedyhlls berättelse om sin beskickning till Köpenhamn : Penningesvårigheter

vid afresan, fagra Mten och mera sådant. — Gustaf III:s besök i Skåne samt gifter-

målsplaner för sin då knapt sjuårige son. — Uppvaktning hos konungen i Stockholm,

och i Malmö, återresa till Köpenhamn. — Gustaf lILs visit derstädes, frånvaro af eti-

kett. — Svenska konungens diplomatiska anslag. — Danska konseljens sätt att kringgå

saken. — Anekdoter om Gustaf III:s förhällande till danska hofvet.

— — Gustaf IILs under den italienska resan åren 1783 och 1784,

tillämnade rekonciliation med kejsar Josef II — skrifver D'Albedyhll
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sina 1702 författade anteckningar — intrJUVade icke, och med det-

jiunania förföll uträkningen pä en ledigblifvande beskickning. Likväl

täcktes hans maj:t i så måtto ihågkomma sina nådiga löften, att,

när danske kronprinsen, om sommaren 1784, satte sig vid styret, ut-

sågs jag, att uti detta märkvärdiga ögonblick gå till Danmark, i egen-

skap af minister, med 4000 riksdalers traktamente, tills vidare, näm-

ligen till dess en beskickning med full lön blefve att tillgå. Denna

kommission var ganska hedrande för mig, och konungens kallelse der-

till var författad uti de mest smickrande och nådigaste ordasätt. Jag

kunde ej annat, än med största tacknämlighet densamma eraottaga;

men nödgades likväl föreställa omöjligheten, att komma ifrån Peters-

burg, innan min skuld vore betald, och yrkade således i underdånig-

het på verkställigheten at hans maj:ts äfven i detta afseende ett år förut

gifna iiungl. löfte. Det dröjde föga, innan jag fick ett mycket välkom-

met bref ifrån herr riksrådet grefve Creutz, med en inneliggande vexel

på 4000 riksdaler bko. Hans excellence underlät ej att göra gällande

värdet af denna ovanliga kungl. nåd, den likväl mitt hjerta opåmint

allra öramast och mera än för mycket värderade.

Nu förlikade jag mig med mina kreditorer, reste min väg, och

anlände till Stockholm i slutet af oktober månad. Konungens acceuil

var då åter ganska nådig. Jag befaltes att komma till Gripsholra,

och fick nu jeraväl den nåden att sitta vid konungens bord; dock kan-

ske mindre för det att jag var konungens minister, än såsom kammar-

junkare, en titel, som, utan någon min begäran eller förtjenst, blifvit

mig tillagd, straxt efter hans maj:ts återkomst till Stockholm från Fre-

drikshaoin.

Men huru flat blef jag icke, när jag, uppgången till statskonto-

ret for att uttaga de mig tillkommande vanliga equipage- och för-

skottspenningarne, der fick höra, att jag dessa penningar redan upp-

burit i den vexel mig blifvit tillsänd till Petersburg! Jag hoppades

först sådant vara ett missförstånd; men den illusionen blef mig snart

på grundligaste vis fråntagen, och när jag hos konungen sjelf i under-

dånighet förestälde, icke allenast det oväntade af denna procedé, utan

ock omöjligheten för mig, att med tomma händer fara till Danmark,

fick jag detta svaret: "Pour le moment, je ne vois pas de possibilité

å vous aider; mais tachez de vous arranger, et, plus avant, je vous de-

dommagerai". Så lydde konungens egna ord; men ända till denna

stund då jag detta skrifver, har jag aldrig fUtt en styfver till min
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skulds betalande, lika så litet, som den äfvenledes utlofvade beskick-

ningen med 6000 riksdalers traktamente.

Till all Ijcka hade jag något qvar utaf vexeln, men derför stan-

nade jag i Kyssland uti en skuld, hvilken, genom upplupna intressen

uti 10 års tid, stigit till inemot dubbelt så mycket, som hufvudstolen

ifrån början varit.

Emellertid, kom jag, tant bien que mal, till Danmark och bör-

jade der mitt nya embete, som, under fullkomligt lugn, fortsattes till

hösten 1785, då jag fick tillstånd, att, på någon tid, besöka mina an-

höriga i Tyskland, dera jag ej sett på 11 års tid.

Det märkvärdigaste, som under min första sejour vid danska hof-

vet tilldragit sig (det är till märkandes att arrangementet var af ko-

nungen tillämnadt på det sättet, att baron Sprengtporten årligen skulle

vistas 6 månadar uti Köpenhamn, och jag det andra halfva året) var tvif-

velsutan konungens ankomst till Skåne, om sommaren 1785, uti lägret vid

Herrevads kloster. Hans maj:t trodde, att danske kronprinsen inkognito,

och ända till och med en cachette, skulle infinna sig der, men det

skedde icke. Det betydligaste projekt, som då var å bane, nämligen

som för mig blef omtaldt, var vår dåvarande kronprins giftermål med
danska kronprinsessan. Kommer man ihåg att sedermera Gustaf IV

Adolf då ej ännu fylt 7 år, samt vet, såsom konungen det då visste,

att danska prinsessan var förlofvad med sin blifvande gemål prinsen

af Augustenburg, lär detta projekt förefalla nog besynnerligt. Icke

dessmindre var det uti konungens ögon ganska lätt att verkställas, och

det var så godt som immanquabelt, om jag endast nyttjade den säkra

utväg, att öfvertala och muta (dock endast med Fredrikhamnska löf-

ten) prinsessans kammarfruar och kammarpigor. Detta negociations-

sättet öfverlemnade jag billigt till en lämpligare person, men påtog

mig, likväl, att, om konungen alletfast ville gifva mig en Epouseur tout

fait, jag skulle försöka att upplösa det tillförene för prinsessan beslutade

giftermålet. Min tanke kunde ej falla på någon annan än hans kungl.

höghet hertigen af Östergötland. Men detta förslag fann hans maj:t

för ingen del antagligt, och således stannade hela min åtgärd, uti denna

saken, vid några enskilda bref, hvarmed jag konungen uppvaktat rö-

rande detta ämne.

Ett förslag var ock då hos konungen inlemnadt, och det hans

maj:t täcktes visa mig, till gräfvande af en kanal långs sundet, som

var ämnad att kunna föra både de största örlogsskepp. och handelsfar-
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tygf. Det vore visst önskligt, att verkställiglieten deraf i en framtid

blefve möjlifj, mon åtminstone stod den ej att förenas med salig ko-

nungens krigs- och andra anstalter.

Innan afresan från Herrevadskloster, förnyades underdåniga på-

minnelser om löftet i Fredriksliamn, som dock endast bekräftades med
hans maj:ts ytterligare nådiga tillsägelse.

Nu instundade tiden till min permissions åtnjutande, och jag lem-

nade Köpenhamn sent om hösten 1785, sedan jag förut, uti egenskap

af konungens chargé d'aÖaires under min frånvaro, presenterat hofjun-

karen Heidenstam: en ung man af de lyckligaste snillegåfvor, förenade

med ett förträllligt hjerta, hvars död, beledsagad af så ovanliga som

bedrötliga omständigheter, ömt ökar den sorg, hvilken senare inträffade

förhållanden fästat vid min ihågkomst af Danmark.

Under vistandet i Tyskland, hvaraf en tid tillbragtes uti Berlin,

uppvaktade jag konungen tid efter annan med underrättelser om så-

dana saker, som syntes mig intressanta.

På konungens befallning infann jag mig uti Stockholm mot slu-

tet af januari månad 1787. Jag förmodade således, det afsigten vore

att uppdraga mig något värf. Likväl förgingo flere veckor, utan att

jag hörde utaf det minsta. Jag borde då åtminstone vara betänkt

uppå, att, till mina enskilda angelägenheters förmån, begagna mig utaf

vistandet på stället. Fördenskull begärde jag och fick enskildt före-

träde. Häruti anhöll jag hos hans maj:t, att, som dess allaredan för

4 år sedan till mig gifna nådiga löfte, rörande min skulds betalande,

allt intill denna stund förblifvit ouppfyldt, det jag förmodade endast

kunna hafva härrört af brist uti statsmedlen, vågade jag nu i under-

dånighet föreslå en utväg, som, utan att det allra minsta falla staten

till last, förenade fullbordan af hans maj:ts parole och förnöjandet

af mitt trängande behof, bestående deruti, att hans maj:t ville i

nåder bevilja mig en läns-expectance uti Pommern, som då var att

bortgifva. Konungen besvarade detta uti de nådigaste ordalag; dock

uti denna mening, att, som hans maj:t vore betänkt på ett nytt läns-

systems införande uti Pommern, hade hans maj:t beslutat att ej dess-

förinnan bortgifva några lediga längods. Ett sådant skäl borde ålägga

mig tystnad, då jag allenast i underdånighet anhöll, att, när längre

fram några län i Pommern kommo att bortgifvas, hans maj:t då täck-

tes hafva mig i nådigt minne, till undfående af den länsexpectance,

hvarom jag uti dess egna händer fick aflemna min skriftliga underdå-
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niga ansökning, Hans maj:t försäkrade naig på dét mest positiva vis,

att innehållet deraf nådigst skulle blifva uppfyldt, så snart sakerna i

Pommern kommit i ordning; hvarpå konungen gaf mig sin hand att

kyssa.

Endast några få dagar efter detta samtal, fick hofstallmästaren

baron Essen konungens diplom på samma län, hvarom jag anhållit,

men det ratio status ej tillät att bevilja mig, annorlunda än på kun-

1ig parole.

Hade baron Essen gjort riket utmärkta tjenster, eller om han åt-

minstone varit stadd uti tryckande behof, ville jag ingenting säga; men
nu, då denne välfräjdade unge mans meriter endast hörde till hof- och

stallstaten, och han långt tillförene af kungliga välgerningar blifvit öf-

verhopad, så kunde det honom lemnade företräde väl ej annat än såra

mig, helst som det innefattade en dubbel dementi på konungens ord,

först i Fredrikshamn och nu senast i Stockholm.

Okunnig, då för tiden, om detta hans maj:ts förhållande, men
ledsen att utan göromål vistas i Stockholm, begärde jag tillstånd

att fara till Upsala, der jag förut icke varit. Det fick jag, och jag

minnes ännu med nöje denna epok af några månader, emedan jag

derunder njöt en ledighet att studera, den jag då ej smakat på hela

13 års tid.

En sammankomst af Svenska akademien, som jag aldrig förut be-

vistat, förmådde mig att fara till Stockholm, dock i tanke, att endast

uppehålla mig der ett par dagar.

Samma dag var cour på slottet; min skyldighet fordrade således

att mig dervid infinna. Konungen behagade mycket nådigt tilltala

mig, samt befalde att jag i staden skulle qvarstanna. Några dagar

derefter kallades jag till hans maj:t, till enskildt samtal.

Första frågan var om baron Sprengtportens tillämnade ambassa-

dörskarakter, den danska hofvet ej ville veta utaf, så väl derför, att

Ryssland sådant misstyckte, som ock för att slippa kostnaden utaf att

hålla en ambassadör i Stockholm, då ingen menniska douterade sig

derutaf, att konungens fintliga egenkärlek skulle finna sin räkning vid

att skicka en ambassadör, utan att få en sådan tillbaka. Jag vågade

föreställa hans maj:t, å ena sidan, onödigheten för riket af denna ny-

het, å den andra, omöjligheten för mig att den på något sätt befordra.

Straxt gick konungen öfver till ett annat ämne, nämligen till den

då å bane varande försäljningen af prinsessans rättigheter, såsom nyss
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blifven abbedissa af Qiiedlinbuig. Hans maj:t befalde mig att oför-

märkt öfvertala hennes kun^l. höghet till detta köps ingående, hvilket

troddes blifva lätt för mig, af det skälet, att prinsessan ej skulle tro

mig tala på befallning, utan endast af välmening och öfvertygelse, fo-

tad på min förmodade kunskap om ryska sakerna. Till detta senare

värfs utförande borde jag afbida något otvunget tillfälle, och som det

saknades, men deremellan inföll förra lifmedikus Martineaus afresa till

det för honom inrättade konsulatet i Kristiania, uti ett land, det jag

var och borde vara nyfiken att närmare lära känna, i anseende till

dess nära gemenskap med min station uti Köpenhamn, tillskref jag ko-

nungen (som då vistades uti Upsala), och begärde dess tillstånd, att

på några veckor få följa herr Martineau till Norge. Hans maj:t be-

svarade sådant ganska nådigt, dock med afslag, grundadt på detta

plausibla skäl, att, som icke längesedan oroligheter yppat sig i Norge,

torde min ditkomst möjligtvis gifva ombrage åt danska hofvet, det

hans maj:t vore angelägen att förekomma. Detta skäl fann jag så re-

spektabelt, att jag i tankarne just tackade konungen för sin refus. Men

som, icke dess mindre, ändamålet var, att få mig bort på afstånd, be-

faltes jag, uti samma hans maj:ts bref, att genast begifva mig till

Köpenhamn, för att bedrifva den förut omtalta negociationen angå-

ende ambassadörskapet, den ingen bättre än jag skulle kunna föra till

lyckligt slut.

Denna kommission var både besynnerlig och kinkig. Jag yrkade

således uti mitt underdåniga svar ganska enständigt på skriftliga och

fullständiga instruktioner; men, för att ej synas försumlig, begaf jag

mig genast på vägen till Helsingborg, der jag likmätigt brefvets mne-

håU skulle afbida konungens ordres. Jag kora till Helsingborg, vän-

tade der uti 8 dagar; men ingen instruktion hördes utaf. Emellertid

fick jag veta, att både danske kronprinsen och statsministern grefve

Bernstorff voro i begrepp att fara till Holstein; således, om någonting

skulle uträttas, borde jag skynda, hvarför jag nu ock fortsatte resan

till Köpenhamn, i hopp att der finna före mig de omtalta instruktio-

nerna.

Just samma dag, då jag kom till Köpenhamn, hade grefve Re-

ventlow blifvit utnämd att gå till Stockholm, nämligen i egenskap af

envoyé extra-ordinarie. Således var det afgjordt, att vi ej hade nå-

gon ambassadör ifrån Danmark att förvänta, och med detsamma af-

stannade hela mitt förmenta ärende. Efter ytterligare 8 dagars fåfäng
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väntan på ordres, återvände jag till Skåne, och var aldrig mera någon

fråga hvarken om instruktionerna eller om ambassaden, till dess den,

någon tid derefter, af konungen uti egen hög person, blef faststäld.

Hemliga afsigten med mitt bortskickande, hvarom jag först efteråt

blifvit underrättad, var denna, att, som jag hade konungens formliga

löfte på den första ledigblifvande envoyé extraordinaire-posten, och en

sådan ledighet nu var för handen, genom grefve Löwenhjelms bortfö-

sande från Berlin till Hamburg, en ledighet, som kanske bättre än nå-

gon annan skolat passa mig, i anseende till min der etablerade och

uti konsideration stående möderneslägt, men hans maj:t likväl ej var

hugad att mig densamma tilldela, och ej heller kunde vinna pä sig

att franchement säga mig det, så borde jag eloigneras till dess saken

blifvit alldeles reglerad, på det jag ej måtte kunna falla besvärlig med
underdånig påminnelse om gamla löften.

Emellertid stannade jag nu i Skåne, beklagade mig ej med ett

enda ord öfver den, genom envoyén Carisiens utnämnande, lidna oför-

rätt, utan afbidade i stillhet konungens vidare befallningar.

Sådana hördes icke utaf förr än konungen, emot hösten, sjelf kom
till Skåne, Underrättad om hans förestående ankomst till Malmö, an-

såg jag min pligt fordra att mig der till uppvaktning infinna. Jag

var bland hopen, som emottog hans maj:t vid dess inträde uti lands-

höfdingehuset, blef genast igenkänd och genast helsad med dessa ord:

"Det var allt för beskedligt att ni kom hit. Jag ämnade nu på

stunden skicka en kurir efter er, men visste icke hvart den skulle

ställas."'

Följande dagen talte hans maj:t icke med mig, men alla men-

niskor talte och gissade, hvart hans vidare resa skulle bära, eftersom alla

anstalter designerade någon stor färd utomlands, nämligen åt ryska

sidan.

Tredje dagen, då jag af opasslighet varit tvungen att hälla mig

inne, blef jag mot aftonen kallad till hans maj:t, på ett så pressant

sätt, att min sjukdom ej borde undskylla mig.

Då jag inkommit till konungen, behagade hans maj:t yttra nådigt

deltagande uti mitt illamående, "så mycket mera", sade konungen, "som

jag angeläget beh öfver er."

Jag. Då är ingen fråga om min opasslighet. Så länge jag har

lifvet qvar, har ers maj:t om mig att befalla.

Konungen. Vet ni hvad jag vill be er om?
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Jag. Nej, ers maj:t.

Kununffen. Att ni ville fara till Köpenhamn; men oförtöfvadt,

ja änna i afton. Och vet ni uti hvilket ärende?

Jaff. Nej, ers maj:t.

Konumjcn. Vous serez mon précurseur.

JiKj. Jag blir då en ny Johannes. Jag hoppas ers raaj:t slip-

per icke dess mindre att blifva illa bemött uti Danmark.

Konutiffoi. Ja, hvad säger ni till mitt beslut?

Jar/. Det är för mig oväntadt; men jag tviflar icke, att det ju

lär vara mötiveradt af stora och nyttiga ändamål, och då måste det i

Guds namn väl lyckas.

Koiiiou/cn. Jag skall säga er, jag har temligen vant mig vid

att göra ministersysslan, sedan grefve Scheffer lemnade affärerna, och,

oss emellan sagdt, så har jag ej funnit mig illa derutaf. Tror ni jag

skall lyckas i Danmark?
Jdfj. Det kommer allt för mycket an på saken, den ers majrt

vill vinna. Det bör jag likväl i underdånighet säga förut, att ingen-

ting uträttas der i en hast. Jag fruktar surprisen blir för stor, och

defiancen i samma mån. Såsom en förberedelse är ers maj:ts besök

admirabelt; men skall det verka ett resultat i ögonblicket, så fruktar

jag det blir snarare obehagligt än nyttigt.

Konungen. Låt mig få göra. Jag vet nog huru man skall gå
till väga med det der folket. Utan att köra på dem, får man dem al-

drig åstad. Vi hafva ju negocierat alltsedan 1784, då jag skickade er

till Köpenhamn, är icke det sant?

Jag. Ja ers maj:t, nog har jag, under de 8 månaders tid jag

vistats vid danska hofvet, haft all möda ospard att bibringa förtro-

ende, och så medelst grundlägga vänskapen; men ers maj:t, året 1783

var nyss tilländalupet. Man ändrar väl sitt ordasätt, ja ända till och

med sjelfva procedéerna, men impressionen af det förutgångna slår qvar,

och är i samma mån varaktigare som orsaken varit starkare.

Konungen. De böra ju kunna begripa, att jag ej är mera väl

med kejsarinnan, och då är ju deras tydliga intresse att förena sig

med mig och ej misstro mig.

Jag. Intresset är både naturligt och gammalt, och det veta de;

men eders majrts benägenhet för detta intresse är ännu ny och ovän-

tad för dem.

Konungen. Ja, jag skall spara inga försäkringar, och det skall
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€ndast dependera af dem sjelfve att få utaf mig de mest autentika sä-

kerheter.

Jag. Ers maj:t, då jag ej känner detaljerna af planen, är det

mig omöjligt att fullständigt döma om det hela.

Konungen. Ja, när jag kommit till Köpenhamn, skall ni få se

alltihopa. Jag har ej haft litet att skrifva de här dagarne, såsom ni

väl ock blifvit varse. Nu skyndar ni er vackert åstad, och bereder

allting för mig.

Jag. Skall jag annonsera ers maj:ts ankomst och i förväg nämna
något om afsigten?

Konungen. Nej Gud bevars! Ni säger ingen menniska till derom,

utom Sprengtporten, hos hvilken jag i största tysthet vill gå in, blott

för att kläda om mig; men så snart jag med honom farit upp till slot-

tet, då far ni till samtliga konselj ministrarne och söker att prevenera

dem på det bästa. Jag tror det ej skall blifva svårt för er, bara den

der ryssen Schack-Katlau icke vore till. Månne han ej skulle kunna

mutas tillbaka på något vis?

Jag. Det tror jag icke ers maj:t, helst han ej mera är uti den

ålder, då man har passioner. På ambitionens vägnar, har han ingen-

ting mera att önska. Penningar har han ock tillräckligt, så mycket

mera som han lefver tarfligt och är reglerad; men skulle han till äf-

ventyrs vara köpt af ryska kejsarinnan så fruktar jag att ers maj:ts

kassa ej skulle stå sig för väl vid att öfverbjuda henne.

Konungen. Jag skall säga er, man har passioner uti alla lifvets

åldrar. Hågen att dominera och att hopskrapa penningar är i synner-

het de gamlas driffjeder. För öfrigt måste ni göra, såsom marquis de

Torcy skrifver uti sina bref till Ludvig XIV: je leur fais entrevoir (c.

å. d. aux Hollandais) toute Tetendue de votre munificence Eoyale.

Jag. Ludvig den XIV:s generositet var tvifvelsutan mycket un-

derlägsen eders maj:ts; men jag fruktar att hans kassa, ehuru starkt

medtagen, dock öppnade ett mera förföriskt perspektiv åt en snål hol-

ländare. För öfrigt minnes. jag icke, att m. de Torcy uträttat något

särdeles förmånligt för sin konung och herre.

Konungen. Nå, ni får bjuda till. Sedan jag kommit på stället,

skall vi hjelpas åt.

Jag kysste konungens hand och begaf mig genast på vägen.

Om konungens vistande uti Köpenhamn, skall jag ingå uti all

den detalj, som mitt minne ännu förvarar; helst som jag tror, att utaf
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vara denna, han fört med mesta förstånd ooli värdighet; ehuruväl den

slutligen förblifvit utan påföljd, dels af det skälet, att konungen sjelf

ännu var villrådig om sitt egentliga föremill, dels att alla förutgilngna

hans maj:ts förhållanden till danska hofvet icke allenast gjort det-

samma misstroget, utan ock nödgat det att ingå förbindelser, som nu

ej uti ett ögonblick kunde afsknddas, samt slutligen derför, att konun-

gen icke väl var kommen utur Köpenhamns stad, förr än han satte å

sido all den försigtighet och alla de mogna beslut, han under sjelfva

negociationen ådagalagt.

Konungen anlände till Köpenhamn den 20:de oktober vid mid-

dagstiden. Efter en kort stunds vistande uti baron Sprengtportens hus,

begaf han sig till slottet, endast åtföljd af denna sin envoyé. Kungl.

danska familjen hade nyss uppstigit från bordet, och konungens an-

komst, ehuruväl en fullkomlig surpris, tycktes vara ganska väl upp-

tagen. Statsministrarne, hos hvilka jag den hade att anmäla, bety-

gade hvar för sig, huru angenämt och smickrande detta vänliga be-

sök vore för deras hof, då de endast önskade att vistandet måtte blifva

så roligt för konungen, som det för danska hofvet blefve af största vigt

och nöje. När jag kastade fram om konungens politiska afsigter, mötte

mig öfver allt, likasom utur en mun, det harmoniska svaret: att, så

framt koimngen ej begärde något, som vore stridande emot Danmarks

sannskyldiga intresse eller dess förut ingångna engagements, kunde

hans maj:t vara försäkrad om den mest oinskränkta villfarighet, och

alltför lycklig skulle man skatta sig, om denna i alla tider så märk-

värdiga händelse blefve epoken för stadgandet af en fullkomlig nabolig

vänskap mellan båda rikena, jemte befästandet af hela nordens samfälda

lugn och säkerhet. Detta var med detsamma tema till alla de svar

och utlåtanden, som, under hela loppet af negociationen, blefvo gifna

af danska ministéren, då det endast, efter omständigheterna, antingen

kommenterades eller broderades. Besynnerligt var, att saratlige mi-

nistrarne ifrån första stunden talte så alldeles ur en ton, och nästan

med enahanda ord, likasom en konsert dem emellan egt rum. Likväl

troddes konungens ankomst hafva varit alldeles oförmodad, och jag har

ingen anledning att tro annat om detta ministérens samljud, jemte

den föga bestörtning eller förundran jag försporde vid anmälandet af

konungens närvaro, som dock eljest var gjord att både förundra och

bestörta, helst i Köpenhamn.

Frnn Europas hof. lö
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När jag, efter slutade besök, tom tillbaka hos konungen, frågades

jag genast hvad ministrarne sagt, och som jag till en början hade

intet annat än godt att berätta, så styrktes konungens hopp om en

fullkomlig framgång.

Emellertid hade konungen redan, så mycket det någonsin för

honom var möjligt, stält sig in med kungl. danska familjen, då han

genast satte sig på en slags hemmastadd fot, som väl alltid med en

viss contrainte å andra sidan besvarades, men som dock var enda sät-

tet att ej blifva besvärlig och att vara gerna sedd. Emot sin vana,

anlade konungen här intet inkognito, samt mottog rum uti slottet,

och, hvad som tycktes vara besynnerligt är, att han nu, såsom konung,

var mycket mindre kinkig än eljest såsom grefve af Gotland eller

Haga. Jag kan försäkra att konungen under hela vistandet i Dan-

mark ej framstält en enda svårighet rörande etiketten, och då jag en

dag tog mig den friheten att betyga min både förundran och beun-

dran deröfver, svarade hans maj:t: ''c'est tout autre chose ici qu' ailleurs.

Je sais que ces bonnes gens ne s'entendent pas ä Fetiquette ainsi

j'aurais tort de faire le difficile avex eux. Mais lorsque je me trouve

avec des gens å pretention, je suis bien aise de soutenir les miennes".

Hvad som tvifvelsutan mycket bidragit till denna konungens fa-

cilité, var den lifliga invärtes känsla, han hade utaf sin superioritet

öfver samtlige prinsarne af kungl. danska huset, och hvad som gör

hans eloge, är, att hans maj:t ej syntes draga någon vanitet derutaf.

Emot sjelfva konungen af Danmark iakttogos alla möjliga egards,

och alla licencer utaf vederbörande af sviten blefvo bäde förbjudna

och illa ansedda.

Emot kronprinsen antog konungen förhållandet af en gammal

vän, eller, såsom hans maj:t sjelf plägade säga, utaf en far.

Arfprins Fredrik visades en mera kall höflighet.

Prinsen af Augustenburg smickrades, för prinsessans dess gemåls

skull. Eljest var väl kontenansen sämst emot prinsessorna, såsom

emot damer i allmänhet.

Hvad som ytterligare gjorde konungen mycken heder, är, att

han alldeles icke talte om sina affärer med kronprinsen, hvars ung-

dom och mindre erfarenhet hans maj:t sade sig ej böra missbruka.

Det var blott med statsministrarne, som konungen konfererade, och

det verkligen med så mycken framgång, att de klokaste och mest er-

farne ibland dem beundrade hans maj:ts talanger. Grefve Bernstorff
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var verkli<:ren deraf intagen, och sannerligen hade allting kunnat vin-

nas, om ej konungen straxt haft för brädtom, och sedermera sjelf nod-

rifvit hvad han nyss upprest. Alla dagar plägades samtal emellan

konungen och danska ministrarne, hvarvid han alltid var ensam på

sin sida. Den ende, med hvilken hans maj:t ej kunde samsprilka ome-

delbart, för spräkets skull, var gamle general Huth, som var född hessare.

När konungen trodde sig hafva fått på sin sida grefve Bernstorll"

och geheimerådet Kosencrantz, fick jag befallning att söka vinna ge-

neral Huth, för att då ega pluraliteten uti danska konseljen. I denna

afsigt anförtrodde mig konungen sitt egenhändiga koncept till den af

honom sjelf uttänkta Fadc de fnmillc de la Maison d'OIdcnbouy(j,

som var författad på franska, och hvaraf jag fick göra ett utdrag på
tyska; dock föreskref mig hans maj:t den allra största hemlighet här-

vid. Denna hedersgubbe, som skall vara en ståtlig taktikus, i syn-

nerhet uti artilleri- och fortifikationsvetenskaperna, befattade sig icke

gerna med politiken, allraminst med någon så ny, som en allians med
konungen i Sverige. Han sade mig ock bonnement: i dessa delar kon-

tormerar jag mig helt och hållet med grefve Bernstorff, hvars sak det

egentligen är. Tala med honom och var försäkrad att det blir såsom

ni tält med mig.

Nu trodde konungen sig hafva vunnet spel, och nu lät han sa-

ken gå till en ordentlig ventilation uti danska statskonseljen, som, ef-

ter vanligheten, presiderades af hans danska maj:t, och bevistades af

prinsarne, af hvilka kronprinsen höll med grefve Bernstortf, prins Fre-

drik följde pluraliteten, och prinsen af Augustenburg endast egde be-

tänkligheter, men ej någon egentlig mening.

Jag hade velat att konungen varit närvarande uti konseljen, för

att der få plaidera sin sak, hvilket åtminstone varit någonting allde-

les oerhördt, och som helt visst ej heller skadat saken; men man tyck-

tes å danska sidan ej se det gerna, och då borde ej insisteras derpå.

Kesultatet af rådplägningen blef detta:

"Att gifva konungen de mest utsökta kompliraenter, jemte hög-

tidlig försäkran att man uppriktigt önskade konungens vänskap ocii lika

uppriktigt erbjöd sin; att konungens ära och Sveriges sällhet härefter

ansåges af Danmark såsom dess egna, och att man ej skulle begära

l)ättre än att till båda delarne bidraga, genom alla de medel dem Nor-

dens gemensamma intresse och Danmarks särskilda förbindelser tillåta;

att till Danmarks största tillfredsställelse inga omständigheter hvar-
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ken egde rum nu, eller framdeles syntes förestå, som kunde hindra

Danmark att dessa dess uppriktiga tänkesätt på det mest autentika

sätt både förklara och bevisa, helst man med glädje hos konungen för-

sport samma personliga tillgifvenhet för ryska kejsarinnan och samma
omtanke för bibehållandet af lugnet i Norden, hvartill Danmark ge-

nom formliga traktater med Eyssland ännu närmare vore förpligtadt;

af hvilket allt hans danska maj:t ansåg sig numera hafva upplefvat

den länge af dess hjerta efterlängtade epoken, då detta Nordens dyr-

bara lugn och säkerhet, emot alla tillkommande tiders våld och det

öfriga Europas afund, med tillräcklig styrka kunde försvaras, genom

ingående af en så naturlig som nödig förening emellan samtlige nor-

diska makterna, hvartill konungen härmedelst högtidligen inviterades,

öfverlemnande man till hans maj:ts välbehag utsättandet af både tiden,

stället och öfriga vilkoren till en formlig underhandlings företagande

emellan alla 3 rikens befuUmäktigade, hvarvid hans danska maj:t vore

färdig att lemna sin fullmakt uti konungens händer, öfvertygad att en

sådan underhandling säkrast och värdigast skulle fullbordas af den fur-

ste, som redan förvärfvat sig den äran att hafva lagt första grundva-

len till det stora verket, hvaruti Nordens senaste efterkommande skulle

beundra Gustaf III:s snille och tillbedja hans hjerta."

Läsaren finner häraf att danska konseljen ej var nidsk på gran-

låter, men så mycket mera sparsam med väsentligheter, nämligen det

som konungen ansåg derför då hans afsigt var att, med uttryckligt

förbehåll af Eysslands uteslutande, sluta en allians (som dock hade

anseende att endast åsyfta inbördes försvar) under namn af pacte de

famille de la Maison d'01denbourg. Emellertid smickrades konungens

egenkärlek af det förra, och till det senare hoppades man att finna'

utväg.

.

Hans maj:t var märkligt nog mycket nöjdare med konseljens beslut,

än jag det väntat. Sådant härrörde, om jag ej bedrar mig, deraf, att

konungen då verkligen ännu icke var determinerad till kriget emot

Kyssland, utan endast angelägen att få en traktat med Danmark, dels

för att piquera kejsarinnan, kanske för att kompromettera Danmark,

men helt visst för att njuta den tillfredsställelse, att hafva gjort och

åstadkommit något ovanligt, och framför allt, för att imponera tystnad

på de missnöjde i Sverige. Dessas antal hade nu blifvit så stort och

fruktansvärdt, att konungen ej troddes ega andra utvägar att bibehålla

sig, än antingen genom förtjusningen af en ny, oväntad, förmodligen
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villkonmien allierad eller ock medelst förvirringen och farorna af ett

utländskt kTi£?. Konungen hade den oförsigtighetcn, att uti ett samtal

med grefve Bernstorff, utläta sig: "Je serai entin forcé de faire la gu-

erre au dehors, pour maintenir la paix au dedans de nion royaume."

Men holt visst hade konungen då ej ännu deciderat sig för krigsalter-

nativet. Ställningen i Sverige oroade, och kanske trodde man sig lika

säker att aflijelpa den, antingen genom allians, eller genom krig med
Danmark, hvarvid den förra till äfventyrs skulle nyttjas att få Ryss-

land på sin sida emot Danmark. Så oredig, så tilltagsen, så trolös

var konungens politik.

En morgon helt bittida — sedan om natten varit bal en domino

på slottet, och jag ännu efter klockan 12 blifvit skickad till general

Huth som längesedan lagt sig, men åter steg upp, för att resonnera

politik med mig ur nattmössan — kallades jag till konungen, som låg

uti sin säng. Detta var det andra luminösa ögonblick, bvaruti jag

sett hans maj:t.

Konungens imagination var uppfyld af stora föremål, och allde-

les outtömlig på medel att dem fullfölja. I samma mån jag började

visa svårigheterna vid det ena, framståldes ett annat, och alltid med
samma lätthet i upptäckten, med samma klarhet i utvecklingen.

Grefve Bernstorff hade då verkligen gjort allt hvad konungen be-

gärde, så intagen var han; men alliansen med Ryssland låg i vägen

både för hans samvete och för hans åtgärd uti danska konseljen. Det

var således omöjligt att vinna något mera ån en högtidlig deklaration,

undertecknad utaf hans danska maj:t och kontrasignerad utaf grefve

Bernstorff, innehållande alla de tänkesätt och nästan samma ord, som

jag förut anfört, vid tillfålle af rådplägningen uti danska konseljen; och

dermed lät konungen slutligen sig åtnöjas.

Efter 8 dagars vistande uti Köpenhamn, hvilken tid man bjudit

till att göra konungen behaglig, genom ombyte af kurer, baler och

spektakler, anträdde hans maj:t återresan den 8 November.

Utaf anekdoter om sjelfva konungens vistande i Köpenhamn, min-

nes jag endast dessa:

Danska hofvet ville uti allting lämpa sig efter -konungens smak

och vanor, och som man visste att hans maj:ts mattimmar plägade

vara mindre reglerade, men mesta tiden sena, biet nu ock bordet här

mycket sent serveradt; men dermed var konungen, som nu ej hade
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samma förhinder som i Stockholm, illa belåten, och jag måste på be-

fallning flera gånger gifva det tillkänna; men på danska sidan trod-

des alltid att konungen blott par complaisance ville gå ifrån sin vana,

och således förblef det alltid vid den senfärdiga matordningen.

Alla morgnar voro beskickningar mellan konungen och samtliga

danska kungl. personerna, och sedermera brukade dessa senare göra

personlig visit en corps hos hans maj:t, utan att förut låta anmäla sig.

Konungen, hvars toalett gemenligen drog ut på tiden, hade en gång

så nära blifvit surprenerad uti en förrättning, hvarvid man helst plä-

gar vara utan vitnen.

Man hade gjort sig det begrepp i Danmark om en svensk kap-

tenlöjtnants funktion, att denne öfver allt borde följa konungens person

åt, med minsta möjliga mellanrum dem emellan. Således var grefve

Horn alltid med uti kungl. logen, der eljest ingen privat person eger

tillträde. Detta gjorde en rolig effekt för den, som kände etiketten,

som kanske ej blef mindre pikant derigenom, att det just var grefve

Horn, som njöt denna intimitet med hans danska maj:t.

Så snart enkedrottningen af Danmark inhemtat konungens an-

komst hade hon genast kommit till staden, och var sedan alltid ko-

nungens dam. En middag var konungen vid mycket elakt humör (jag

vet ännu icke orsaken), hvaraf drottningen nog mycket fick ressentera

sig, ty ehvad hon talte till hans maj:t, så hördes det icke, eller låt-

sades det icke höras. Jag satt snedt emot deras majestäter, emellan

grefve Bernstorff och baron Taube. Kanske var konungen stött att se

mig så högt uppsuten. Eljest torde något trakasseri varit å färde emel-

lan hans maj:t och någon af dess svit. Jag såg mycket samtalas emel-

lan baron Armfelt och hofmarskalken Biilow, dock utan att spörja nå-

gon effekt deraf, om ej den, att herr Biilow fick Nordstjerne-kommen-

dörsbandet, det jag ej kan tro att herr Biilow sökt, alldenstund han

hade Dannebrogsorden samt kände kronprinsens afsmak för alla slags

ordnar.

En afton under spelpartiet blef frågan om Sveriges fordna så kal-

lade riksembeten. Enkedrottningen sade sig undra, att konungen dem

ej återupplifvat. Mans maj:t svarade, att han ännu blott återstält riks-

drotserabetet, hvarvid baron Taube gjorde den anmärkning, att detta

embetet, äfven så litet som de öfriga, nu för tiden existerade i Sve^

rige. Detta misshagade konungen, som genast svarade: "j^espére, mon-

sieur le baron, que vous ne trouverez pas mauvais que la chose soit
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comme je dis." Antinj^en koniinfjon då verkligen redan in petto be-

slutat att återupplifva riksdrotsembetet, eller om han vid detta tillföl-

let ta«;it första idécn dt-rtill, vet jag icke, men visst är, att grelVe

Wachtmeister ej biet' utnämd förr än efter konungens återkomst till

Stockholm.

För att betala enkedrottningens visit stälde konungen sin första

resa till lustslottet Fredensborg, der drottningen sig vanligen uppehål-

ler. Middagsmåltiden intogs likväl på grefve Bernstortts landtegendom,

som ligger nära landsvägen. Här skildes konungarne ifrån hvar-

andra och tillika reste prinsessorna tillbaka; men kronprinsen, arfprin-

sen och prinsen af Augustenburg beledsagade hans maj:t, den först-

nämde ända till Helsingborg och Landskrona, de senare till Hel-

singör.

När konungen kom till Bernstorft' (så heter statsministerns gård)

var den omtalta danska deklarationen ännu icke afiemnad, och konun-

gen började tro att man afspisat honom med ett fagert löfte, som man
ej ämnade hälla. Orsaken till dröjsmålet var, att man ej kunnat finna

ett godt ögonblick att fä hans danska maj:ts underskrift, hvilken for-

dras till alla publika akters autenticitet, men som det ofta faller sig svårt

att erhålla. Jag tranquilliserade konungen med mitt fulla förtroende

till grnfve Bernstortls redlighet, och innan afresan skedde var doku-

mentet uti hans maj:ts händer. Det emottogs af konungen med stör-

sta högtidlighet och under löfte af den obrottsligaste tysthet, som dock

hvarken begärdes eller behöfdes. Ifrån eleusinska mysterierna, ända

till de vidskepliga under, hvarmed låttron än i dag dåras, månne de

blifvit sä mycket värderade och eftersökta, om de ej varit höljda utaf

hemlighetens slöja, som retar nyfikenheten och betecknar under och öf-

vernaturlig vishet, der endast bedrägeri eller narrspel finnas?

Pä eftermiddagen fortsattes resan till Fredensborg, der konungen

äfvenledes mod all upptänklig attention blef emottagen. Följande mor-

gon var utsatt till afresan, som ock verkligen företogs; men som, un-

der vägen till Helsingör, efterrättelser inlupo att sundet ej kunde pas-

seras för storm och motvind, nödgades konungen vända om till Fre-

densborg. Detta, såsom oförväntadt, var mindre behagligt för enhvar,

och för de svenske herrarne så mycket mindre, som de bortskickat sitt

ekipage, som nu ej mera kunde fås tillbaka, och således hade endast

sina reskläder att visa sig uti. Konungen sjelf höll likväl rätt god

kontenans; men hans ledsagare, höga och låga, voro fulla af humör.
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och drefvo otidigheten så långt att de lämnade konungen alldeles pä egen

hand, som var nog svag att beklaga sig deröfver inför främmande, men
utan att näpsa dem sjelfva. Jag vet ej om af denna anledning något

uppträde förefallit emellan konungen och herrarne af dess följe, men
följande anekdot har grefve Bernstorff förtrott mig, som åter blifvit

honom meddelad utaf enkedrottningen:

Det var den 9 november, dä konungen, för motvinds skull, nöd-

gades vända tillbaka till Fredensborg. De der närvarande ledamöterne

af kungl. danska familjen bemödade sig att göra tiden så kort som

möjligt, och dagen gick ändtligen till ända.

Om natten, eller rättare sagdt följande morgon, emellan 4 och

5, kommer konungen, med håret i vädret och förtviflan i sin uppsyn,

in uti drottningens sängkammare, som, vaknande af förskräckelse, ge-

nast ropade: "Sire! qu'y a-t-il? — Madame, je suis le plus malheu-

reux des hommes: plaignez moi! je ne suis entouré que de traitres.

Vous avez vu comme il m'ont traité hiér; sachez que je ne suis pas

sur de ma vie avec eux," var konungens svar, hvilket snart förvand-

lade drottningens häpenhet uti det ömmaste deltagande. Hon bjöd

till att sakta konungens upprörda sinne, och småningom gick hela

skrämseln öfver. Konungen gick tillbaka uti sin säng, och, när dagen

kom, var han vid sitt vanliga muntra lynne, likasom raorgonscenen

aldrig egt rum.

Denna händelse, när jag först fick veta den, oroade mig ganska

mycket; sedermera har jag bjudit till att uppleta anledningarne och

sammanhanget dermed, och slutligen har jag stannat uti den tanken,

att alltihop var en tillställning, gjord af hans maj:t med fullt uppsåt

och i afsigt att svärta sitt hoffolk, samt genom dem, hela svenska fol-

ket, för att såmedelst bereda sig en slags justifikation för de ting, han

hade i sinnet att framdeles utföra. Konungen var säker, att anekdo-

ten snart skulle komma omkring inom en viss krets. Den kunde en-

dast få tvänne uttydningar: antingen, att konungen verkligen var för-

rådd utaf de sina, eller att åtminstone hans imagination oroade ho-

nom med denna ohyggliga föreställning. Uti båda dessa fall skulle han

tros olycklig, beklagas, samt en dag ursäktas. Detta ändamål har ej

heller slagit honom felt. Sjelfva grefve Bernstorff, som kort därefter fick

se tusen underligheter utaf hans maj:t, för att ej säga vederstygglig-

heter, sade mig ännu sista gången jag talte vid honom: "quel dom-

mage, qu'un prince, doué de si rares talents, en fasse un si mauvais
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usagel niais c'est lui niéme, qu'il faut plaindre le plus, car, certaine-

mont, ce n'est pas par inclination, qu'il en agit ainsi. Je tiens son

coi'ur excellent, mais c'est rardeur de son imagination, sujetto ii, de

terribles dereglemens, qui entraine son coeur et le precipito dans des

faiix pas, d'ou, ensuito, il ne saurait se tirer,iqu'enJfoulant tous les

principes de sagesse, et meme de vertu".

Läsaren finner nogsamt att jag ej kunnat motsäga denna en he-

derlig mans enda sannolika apologi för den konung jag tjente; men

eljest är jag bt-klagligen alltför förvissad, att konungens lijerta var äf-

ven så svart, som hans förstånd oredigt, och hans imagination de-

reglerad.

Samma dag verkstäldes slutligen öfverresan till Sverige, dit kron-

prinsen var följaktig, och då för honom och general Huth blefvo upp-

vista alla platser och ritningar af Landskrona lastning, den de dess-

utom togo i ögonsigte. Prinsen återvände till Köpenhamn; men ko-

nungen stannade tills vidare qvar uti Helsingborg.

Jag hade skilt mig ifrån konungen redan på Fredensborg, ett

par timmar efter återkomsten ifrån det misslyckade försöket att pas-

sera sundet. Min närvaro uti Köpenhamn var nödvändig, såväl för ko-

nungens angelägenheter, som för mina enskilda, alldenstund jag nu der-

städes skulle qvarstanna tillika med baron Sprengtporten, som nu mera,

utan någon vidare forme de procés, blifvit utsedd att nämnas ambas-

sadör, dock utan lön för ambassadören och utan reciprocitet för konun-

gen. När jag frågade hans maj:t huru hans värdighet kunde härmed

förenas, fick jag det svar: "toutes les grandes cours de TEurope font

de méme. Du reste, je suis sur, que ceci donnera de Tombrage å la

Kussie, et c'est tout ce qu'il me faut."

För mig var det alltid en både kinkig och besvärlig kommission,

att bredvid baron Sprengtporten skola residera uti Köpenhamn. Ko-

nungens afsigt var, att ambassadören endast skulle representera, och

jag göra affärerna, hvilken afsigt på intet vis doldes; men mig tyck-

tes, att denna f'mbetosfördelning var så litet hedrande för den äldre

tjenaren, att jag gjorde allt mitt till för att åtminstone sauvera appe-

rencerna. I början var ambassadören, såsom naturligt är, ganska miss-

nöjd med min åtgärd: men, när han lärde känna mig, och jag sedan

fick i gång alla mina små anstalter att tranquillisera hans billiga egen-

käilek, blefvo vi mycket goda vänner. Jag tror mig hafva förvärfvat
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hans högakning, och jag skall aldrig glömma den erkänsla, jag är ho-

nom skyldig, för hans mig visade både höflighet och förtroende.

Straxt, första dagen konungen var kommen till Fredensborg, ut-

nämdes och dubbades arfprins Fredrik till Serafimerriddare. Jag hade

ej varit närvarande, och visste icke ens utaf hela händelsen. Andra

morgonen behagade konungen berätta mig den, med följande anekdot:

Konungen. Vet ni min aventure i går afton med Sprengtporten?

Jag. Nej, ers maj: t.

Konungen. För att säga honom någonting, frågade jag om han

visste la nouvelle du jour, nämligen att jag gjort en Serafimerriddare?

Kan ni tro, att gubben inbillade sig, att det var han sjelf? Han ända

till och med tackade mig.

Jag. Jag hoppas, ers maj:t lärer ej hafva dementerat hans för-

troende, som synes mig vara ganska väl grundadt, icke allenast i af-

seende på ers maj:ts nåd, utan ock i anseende till baron Sprengtpor-

tens ålder och hans nya värdighet.

Konungen. Men Gud bevars! inte lärer jag utnämna någon af

mina undersåtare utom i ordenskapitlet i Stockholm. Men vet ni huru

jag kom ifrån saken?

Jag. Nej, ers maj:t.

Konungen. Jag låtsade ej förstå gubbens mening, och dervid

blef det. Jag skall säga er, att när man ej har lust att bevilja en

sak, och man ej heller rent utaf vill afslå henne, måste man alltid

ställa sig, såsom man ej visste att den ästundas. Jag har ofta dragit

mig utur affären med den konsten.

Sådana drag synas mig vara karakteristiska, och endast sådana

har jag velat anföra, förutom dem, som höra till sjelfva tråden af

händelserna.

Ännu på Fredensborg sade mig konungen, att han, straxt efter

ankomsten på svensk botten, ämnade skicka en kavaljer till danska

hofvet att komplimentera detsamma. Jag kunde gissa, att det skulle

blifva baron Armfelt; men ej hans hemliga ärende.

Denna baron lärde jag allra först känna uti Petersburg 1779, dä

han en tid vistades der, tillika med sedermera ryske generalen Sprengt-

porten. Han tycktes då vara en hygglig yngling, och som jag å min

sida visade honom alla de goda tjenster, som af honom behöfvas och

af mig åstadkommas kunde, uppkom deraf oss emellan en liaison, som

ännu genom bref fortsattes, sedan baron Armfelt lemnat Petersburg.
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Hans sista bref var ifnin Berlin. Sedermera hf^rde jag ej utaf honom,

förr lin vi råkades uti Tavastehus år 1783, då han redan var en högt

uppsuten favorit. Vår gamla vänskap kunde då ej mera ega rum,

men han visade mig åtminstone all utvärtes höllighet, och det var nu-

mera allt, hvad jag af honom åstundade. Uti Lovisa tick jag seder-

mera konungens belallning rörande hans dekoration; den efterkom jag,

så långt som konungens värdighet medgaf och sjelfva saken var möj-

lig. Och detta är all den kommunikation jag haft med haron Arm-
felt, till dess han nu återkom till Köpenhamn. Aldrig hade jag be-

gärt något af honom, och endast för att ej manquera emot konungen

gjorde jag honom visit med kort, när jag någon gång var uti Stock-

holm, som dock aldrig betaltes, enligt den af herrarne vid svenska

hofvet antagna höflighetsregeln.

Han steg utaf uti baron Sprengtportens hus och, för att vara så

mycket säkrare att blifva välkommen, förde han med sig sjelfva am-
bassadörskreditivet, åtföljdt af ett konungens handbref till den nye

ambassadören och ett annat till statsministern grefve Bernstorff, uti

hvilket senare väl omtaltes ambassadörskapet, men som dock mest

gick derpå ut, att underrätta grefve Bernstorff, det konungen hade sitt

egentliga förtroende till mig, samt önskade att grefven äfvenledes ville

gifva mig sitt förtroende oinskränkt tillbaka.

Baron Armfelt träffade oss vid middagsbordet. Straxt efter mål-
tiden, utan vidare komplimenter, hvilka längesedan gått uti ständigt

aftagande emellan denne gunstling och mig, företog han sitt ärende

med mig på följande besynnerliga vis:

Baron AnnfcU. J'ai beaucoup de choses agreables å vous dire

de la part du roi, et il n'aurait pas manqué de me donner une lettre

pour vous, s'il n'avait pas été si accablé d'écritures.

JcKj. S. M. n"a pas coutume de ra'ecrire, que lorsque c'est pour

son service. Elle n'aura pas eu, cette fois ci, des ordres ä me donner.

Or, il me suffit d'apprendre, qu'elle se porte bien.

Baron Armfelt. Ja — men är icke det förbannadt, att kungen
aldrig kan f^ ur sitt hufvud att kasta på mig en utländsk orden?

Ja(j. Jag skulle tro, att ingen bättre än ni, min baron, skulle

kunna bringa hans maj:t ifrån den tanken, i fall den af er raisst3'okes.

Baron A. Jag svär, att jag icke en gång, utan tusende gånger,

bedt att få slippa. Ni måste också sjelf finna, att jag vore mycket
mera belåten med svenska orden. Men det är nu en gång kungens



232

marolte. Jag har kastat mig för hans fötter att be mig fri; men nu

vill han absolument, att jag skall hafva Elefanten, på det alla men-

niskor måste se, att han är väl med danska hofvet; ty det der skrifna

dokumentet ämnar han ej att visa.

Jag. Min baron är den förste, som ger mig minsta notion om
en sådan konungens afsigt. Jag är öfvertygad att, om hans maj:t eger

den, lärer han ock hafva säkra medel till densammas vinnande.

Baron A. Ja, kungen vill att ni skall påtaga er den saken.

Jag. Jag har ej minsta spår till en sådan hans vilja, och hans

maj:t vet för väl att jag är alldeles oskicklig att densamma utföra.

Baron A. Min baron, det är konungens uttryckliga vilja och

bef-alliiing, att ni skall bestyra den saken.

Jag. Jag försäkrar, min baron, att konungen ej nämt det min-

sta ord derom till mig, hvarken muntligen eller skriftligen.

Baron A. Konungen har befalt mig att framföra hans ordres

till er.

Jag. Uti en så utomordentlig sak, som denna, fordras åtmin-

stone skriftliga ordres.

Baron A. Dem skall ni snart få, min baron, bara ni seder-

mera lofvar, att befordra deras mening.

Jag. Får jag en befallning, så blir min skyldighet att mig der-

öfver hos hans maj:t i underdånighet utlåta. Emellertid bör jag, nu

genast, hafva den äran att afstyrka saken. Den kan endast medföra

olägenheter både för konungens person och för sjelfva riket, och jag

ser ingen möjlighet till framgång, åtminstone ej genom min åtgärd.

Jag sökte på allt upptänkligt vis att afstyra saken, och att åt-

minstone låta den stanna för baron Armfelts enskilda räkning. Jag

gaf honom anvisning på hofmarskalken Biilow, med hvilken han förut

mycket hviskat, och som kunde vara den lämpligaste att utföra ett

sådant värf. Det var fåfängt. Jag måste menagera saken, ty då vore

man förvissad, sades det, att den antingen lyckades, om det vore möj-

ligt, eller åtminstone att alla ledsamheter undanröjdes, i händelse af

misslyckande. Jag assisterade på skriftliga ordres. Dem skaffade

baron Armfelt ganska hastigt, medelst en kurirs affärdaijde till Hel-

singborg, der konungen stannat för att afbida utgången af denna or-

densangelägenhet. Jag fick dem ganska både pressanta och nådiga,

för att uppmana all min omtanke och all min kredit att befrämja en

angelägenhet, hvilken ansågs såsom la pierre de touche utaf Danmarks
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vSnskap. Jag borde således lyda, och genom min åtgärd hos grefve

l>oinstorir blef verkligen denna ätVen så otroliga som obehöriga sak

afgjord efter konungens önskan. Några partikulariteter måste jag ännu

lifuvid anteckna.

Danske kronprinsen lät slutligen öfvertala sig, att gifva ett blått

band till konungen, dock med vilkor, att konungen skulle begära det

skriftligen, ej för att kittla hans knngl. höghets egenkärlek, men för

att justiticera honom inför nationen och i synnerhet hos hans herr far-

bror, arfprins Fredrik, hvilken nyligen begärt samma band för sin son,

men ej fått det, att ej tala om så många odekorerade danska embets-

män, jemväl uti sjelfva statskonseljen. Detta anmäldes hos konungen

både af baron Armfelt och utaf mig, och det dröjde icke förr än ba-

ron Armfelt fick ett konungens handbref, stäldt till danske kronprinsen.

En lycklig aning, grundad uppå åtskillig förutgängen erfarenhet utaf

hans mai:ts mauvaises tinesses, ingaf mig tvifvelsmål emot riktigheten

af brefvets innehåll, enligt kronprinsens begäran, i hvilket fall icke

allenast saken manquerat, utan ock, antingen konungen eller jag pas-

serat for bedragare. Dessa tvifvelsmål lyckades jag göra så sannolika

för baron Armfelt, att han vidtog det ytterliga beslut, att bryta sigil-

let och läsa brefvet. Alldeles enligt min aning, innehöll detta brefvet

en nog för tidig tacksägelse, likasom kronprinsen allaredan af egen

bevekelse dubbat baron Armfelt till Elefantriddare, icke allenast utaf

vänskap för konungen, utan ock af högaktning för denne barons ut-

märkta egenskaper och förtjenster.

Sedan baron Armfelt haft den tilltagsenheten att öppna konungens

bref, samt den godheten att det för mig uppläsa, var jag både berätti-

gad och tvungen att förklara, det jag ej kunde frambära ett sådant

bref. Sådant fans till alla delar skäligt; jag lick sjelf göra utkast

till ett annat bref. Det blef af konungen gilladt, och baron Armfelt

tick ingen slags förebråelse.

När kronprinsen fått detta senare bref, lemnade han utan svå-

righet det åstundade bandet, som försegladt tillstäldes baron Armfelt,

tillika med ett handbref till konungen, hvaruti begärdes, att sjelfva

bandet ej måtte gifvas åt den, som hans maj:t dertill behagade utse,

förr än på hans födelsedag den 24 januari 1788.

Konungen, så snart han fått veta att saken skulle lyckas, hade

,'enast lemnat Helsingborg, och tillskrifvit mig ett tacksägelsebref, det

grannaste jag någonsin fått utaf hans maj:t, och hvaruti ibland annat
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förekommo dessa ord: "Je n'oublierai jamais le service essentiel, que

vous venez de me rendre, ainsi qu'å Petat."

Baron Armfelt upphann konungen uti Jönköping, då glädjen var

så stor, att ordenspaketet genast öppnades och orden genast hängdes

på den nye Elefanten. Det fick jag sedermera ursäkta vid danska hof-

vet, så godt jag kunde; då jag ytterligare fick ett mycket nådigt hand-

bref, dat. Jönköping den 17 November 1787, hvaruti hans maj:t un-

derrättade mig att han behagat nämna mig till kammarherre hos h. m.

drottningen, en beställning, som jag ej begärt och h vartill jag ej var

skicklig, så litet som till hvad slags hoftjenst som helst.

Ifrån denna stund troddes konungen hafva Danmark helt och hål-

let uti sina händer. Nu gjordes uträkningar utan gräns och sjelfva på-

ståendena blefvo allt drygare och drygare, ehuruväl danska hofvet redan

började att kallna, i samma mån som konungen ackumulerade bevis af

sin indiskretion och tilltagsenhet.

Efter konungens återkomst till Stockholm var hans högsta omtanke

att göra gällande sin föregifna med Danmark afslutade allians, hvarvid

(att förtiga alla i samma ändamål framkastade propos och utspridda

rykten) två helt olika medel skulle främja samma afsigt, å ena sidan

tystnaden, i anseende till dokumentet konungen haft med sig ifrån Dan-

mark och som endast på långt håll visades, å den andra publiciteten,

i anseende till baron Armfelts dekoration, hvilken efter de en gång

stadgade fördomar, ej kunde annat än göra uppseende och inleda att

tro, det konungen förskaffat sig en alldeles ovanlig influence vid dan-

ska hofvet.

Intet vet jag om det var konungen, som, för att öfvervinna en

eller annans möjliga otro, låtit utsprida, eller om baron Armfelt sjelf,

för att göra sig till, utspridt, att prinsessan af Augustenburg blifvit

kär uti honom, och att det vore denna prinsessa, han hade att tacka

för sin orden; men ryktet derom blef så allmänt i Stockholm, att flere

der residerande utrikes ministrar berättade det till sina kolleger uti

Köpenhamn, hvilket jag snart fick veta, äfvensom att någon utaf dessa

herrar varit så indiscret (det var ej ryske ministern) att tala derom

med grefve Bernstorif. Jag borde således vänta mig, att med det allra

första mottaga klagomål utaf denne statsminister, samt att, i alla fall,

en så oförskämd osanning skulle göra en öfvermåttan elak verkan vid

danska hofvet. Jag förestälde fördenskull hos hans maj:t uti ett
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enskililt brof nödvfindighet.Mi, att lika sorgfiilligt in'dtysta detta rykte,

som man dot förut sorgfålli^^t låtit komma omkring.

Visst var det icke utan, att ryssarne, som naturligtvis misstrodde

och misstyckte konungens koketteri med Danmark, på allt sökte före-

bygga någon verklig liaison båda rikena emellan samt i dfnna afsigt

ej lorsummado att både svärta och ridiculisora konungen.

En vacker dag fick jag ifrån hans maj:t en såkallad extrait utaf

polisens rapporter, hvilka hade anseende utaf att vara dragna utur

korrespondensen emellan ryska ministrarne i Stockholm och Köpen-

hamn. Gud vet huruvida polisen någonsin aflenmat dylika rapporter,

eller huruvida dessa varit riktiga öfversättningar eller dechiftreringar

utur bemålta korrespondens.

För öfrigt sparade konungen inga utvärtes demonstrationer, för

att kaptivera Danmark; men gemenligen voro de för öfverdrifna, eller

for mycket utsökta, att kunna göra den åsyftade verkan. Det betyd-

ligaste vänskapsprof, och som verkligen hölls räkning för utaf danska

hofvet, var konungens tillstånd för dess ambassadör, att cedera före-

trädet åt prinsen af Hessen. När denne prins sedermera, om våren

1788, skulle resa till Norge, anmodades han af konungen att under

vägen genom Sverige komma till Stockholm; men i anseende till de

sig då redan företeende liknelser till missförstånd emellan konungen

och ryska kejsarinnan, kunde denna invitation ej antagas. Ännu min-

dre kunde den efterlefvas utaf danske kronprinsen når han, om som-

maren samma år, då sjelfva fiendtligheterna redan börjat, verkstälde

sin länge förut annonserade resa, äfvenledes till Norge. Icke dess min-

dre lät konungen utsprida ryktet om kronprinsens förestående ankomst

till Stockholm, samt ända till och med för syns skull tillreda rum

uti slottet; genom hvilket allt vederbörande skulle styrkas uti tron på

danska alliansen. Icke nöjd att först genom ".mig hafva låtit insinuera

båda invitationerna uti Köpenhamn, och att sedermera genom ambas-

sadören hafva låtit dem högtidligen framföras, blef ytterligare general

Duwall utnämd, för att, efter kronprinsens ankomst till Norge, kompli-

mentera hans kungl. höghet, förnya invitationer, samt slutligen ånyo yrka

på en allians' afslutande; till hvilket senare bemälde general jemväl var

in plena forma befullmäktigad. Af alla dessa värf kunde endast det

första, nämligen komplimenten, vara ä sa place. Ty icke kunde kron-

prinsen, sedan kriget var så godt som decideradt, göra besök hos sin
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allierades fiende; och huru kunde konungen föreställa sig, att hans

allianspropositioner, under dessa omständigheter, skulle blifva antagna,

då de förut midt under fredens lugn, först af konungen sjelf och se-

dan utaf mig (ty hans maj:t hade behagat att kort efter sin åter-

komst till Stockholm tillsända mig en riktig fullmakt att negociera

alliansen) blifvit andragna, men af danska hofvet tvärt afslagna?

Med allt sådant skulle endast svenska folket förvillas och för

öfrigt frestas, om ett blindt öde tilläfventyrs torde narra Danmark åstad.

Det märkvärdigaste och sista försöket konungen gjort i denna

delen var detta: Medan danske kronprinsen ännu var qvar uti Norge

skref hans maj:t honom ett bref uti de mest pressanta termer, för att

förmå den unga herren att bryta med Eyssland. Härvid nyttjades nu

den aldrig tillförene framstälda bevekelsegrunden, att allianstraktaten

med Kyssland ej vore förbindande å kronprinsens sida, af den orsak,

att sjelfva innehållet deraf vore stridande emot Danmarks sanna in-

tresse, och att denna traktat blifvit afslutad under konungens dess herr

faders svagsinthet, utaf trolösa ministrar.

Skulle man tro, att konungen kunnat så alldeles glömma bort,

icke allenast ärans utan ock försigtighetens allmännaste regler? Jag

skall här allenast tala om de senare. Grefve Bernstorff var en utaf

de så kallade trolösa ministrarne, som undertecknat alliansen. Konun-

gen visste, ty jag hade utan uppehör nämt det uti mina rapporter, att

kronprinsen aldrig gjorde ett enda steg uti politiska vägen, utan grefve

Bernstorffs råd, och ända till och med aldrig skref ett enda bref till

konungen, utan efter denne ministers koncept, hvilket jag vid så många

tillfällen med mina ögon sett. Huru var det då möjligt för konungen

att tro, det kronprinsen, stadd i Norge, nyss efter det började kriget,

bara för konungens vackra råds skull, skulle straxt underskrifva dess

förslag, utan att rådgöra med sin förste minister, som är tillika hans

förste vän ? Huru förutsåg konungen icke, att brefvet skulle meddelas

grefve Bernstorff, och hvad verkan det således skulle göra? Af alla

brydsamheter, dem hans maj:t behagade förskaffa mig under sjelfva

underhandlingarne med danska hofvet, var denna den farligaste. Jag

lemnar åt läsaren urskiljningen att densamma appreciera, då jag alle-

nast skall nämna, att grefve Bernstorff har visat mig detta konungens

bref in originali, att det ej är möjligt att vara mera upprörd än han

det var, i synnerhet uti det hänseende, att konungen med den slags

auktoritet, som hans erfarenhet och ett namn utaf stor politikus gåfvo
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honom, samt under det förtroende och vSnskap han sökt att skaffa sig,

nu endast vore botunkt på att inU'da kronprinsens oerfannhet uti

do farligaste felsteg, samt att uti hans unga hjerta ingjuta förgiftet af

de mest färdcrfvade principer "pour ce que me touche persoiinellement

dans cette lettre", sade gndVe Bernstoril", "il m'est impossible d'en etre

offensé. Je n'en suis qu'afHigé, et cela pour le compte do S. M. Sued-

oise." — Icke dess mindre slöts mitt samtal härom med grefve Bern-

storff med denna öfverenskommelse, att konungens förenämda skrifvelse

till kronprinsen aldrig skulle besvaras, utan anses såsom ej undfången.

3.

Hemliga rapporter af friherre D'Albedyhll *.

1.

Etikettfrågor, anviindamle af svenska nationaldriigten.

Köpenhamn den 20 januari 1785.

Jag far nu hafva den äran att eders excellence i ödmjukhet vid

handen gifva, det mina audienser vid detta hof i går onsdag egt rum.

Herr statsministern grefve Bernstorft" behagade mig derom låta prevenera,

genom en till dess kansli hörande, och, som man sagt mig, af honom

särdeles väl betrodd person, justitierådet herr Clausewitz. Timmen ut-

sattes till klockan half 5 middagen, då jag mig jemväl på slottet in-

fann. Så snart jag der ankom, var mig en hoflurir till mötes, som

tjente mig till vägvisare. Ankommen uti ett stort förmak, mottogs

jag af en karamarjunkare, som förde mig till konungens rum, hvarest

samtlige ministrame och hofeinbeten voro församlade. Hr grefve Bern-

ötorff täcktes der förskaffa mig bekantskapen med samtliga tillstädes-

varande ministrarne af konseljen, och sedan dessa blifvit inkallade uti

audiensrummet, tillsades jag af öfverhofmarskalken hr Numsen att mig

likaledes dit begifva. Efter slutad audiens hos hans maj:t, kompli-

menterades jag åter af bemälte öfverstemarskalk, samt fördes seder-

• Sedan nu våra lilsare pjort bekantskap med förf., sett hans ställning

till svenske konunf^en och de förhållanden, under hvilka han lefdc vid danska

hofvet, förestjilla vi oss, att det skall vara af intresse att följa honom i de re-

gelbundna meddelanden till kanslipresidenten i Stockholm, hvilka utgöra ett

Hlags fortsättning på Sprcngtportens förut meddelade rapporter.

Från Europas hof. ^t>
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mera af samme kammarjunkare successivement till de öfriga personerna

af den kungl. familjen, hos hvilka jag likväl öfver allt genom särskilda

kammarherrar infördes. Denna således iakttagna etikett skall alldeles

vara densamma, som emot envoyés extraordinaires och ministres pléni-

potentiaires härstädes antagen är. Hr kungl. sekreteraren von Scheveu

har jemväl försäkrat mig, att den mig skedda tillsägelsen genom ofvan-

bemälta justieråd, vore en ännu utmärktare attention, dä sådant eljest

genom hoffurir skall vanligen verkställas. Om jag för öfrigt hos

alla funnit den största höflighet och prevenance, bör jag i synnerhet

berömma mig af hr statsministerns grefve Bernstorffs synnerliga god-

bet. Hvad den kungl. familjen beträffar, så lär min accueil l^os den-

samma varit fullkomligen enahanda med den vanliga, allt efter dessa

höga personers särskilda lynne och sätt att vara.

Jag bör kanske ej obemärkt lemna, att jag, vid tillfälle af dessa

audienser, burit den svenska hofdrägten. Jag vet icke huruvida jag

är nog lycklig att deröfver vinna kungl. maj:ts nådigste bifall. Som

bemälda drägt för en svensk undersåte både är den värdigaste och

derjemte ganska prydlig, syntes mig dess nyttjande, vid ett för mig

så högtidligt tillfälle, allra bäst passande. Då jag häröfver i dessa

termer yttrade mig till några af de tillstädesvarande af hoflfolket, in-

stämde de alldeles med mig i detta omdöme, såsom jemväl åsynen af

denna klädebonad icke syntes hos dem väcka någon den minsta oan-

genäm uppmärksamhet. Huru högeligen jag önskar, att öfver den fri-

het jag således tagit, förnimma vår allernådigste konungs höga välbe-

hag,- lär eders excellence nogsamt gissa, såsom jag ock i ödmjukhet

väntar mig af eders excellences vanliga ynnest att derom blifva för-

vissad; men i fall det ej vunnes, vågar jag hoppas att få njuta eders

excellences ynnestfulla förord, till vinnande af nådig ursäkt derför.

2.

Danske kronprinsens räddhåga för äkta ståndet.

Allra ödmjukaste apostille af den 20 januari 1785.

Hvad kronprinsens giftermål beträffar, som jemväl trötts vara ett

oenighetsämne uti danska konseljen, så lär det ännu vara alldeles

oafgjordt, och tros allmänt att dermed ännu en god tid torde hafvas

anstånd, helst prinsen sjelf skall ega en särdeles eloignement för könet

och alla slags förbindelser med detsamma, hvaribland sjelfva gifter-
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målot i synnerhet af lionora skall undflys af hans fruktan att blifva

uniKrkufvad, för hvilket lian med största omsorg skall söka att taga

sig till vara, emot något livar. Med prinsen af Hessen har jag ej

ännu kunnat röra denna strängen, utom på långt håll, men skall

bemöda mig dertill få tillfälle.

Denne herres yttranden öfver ställningen emellan Sverige och

Danmark inneburo en fullkomlig säkerhet om fredens bibehållande för

(let närvarande; men, sade han, under det sista svaga regeringssättet

här i landet, hade ej varit att förundra sig, om hans raaj:t konungen i

Sverige velat doraf betjena sig. Jag eger en för hög tanke om hans

uppmärksamhot, drift och nit för sitt rikes trefnad, alt ej tro det en

sådan afsigt hos hans maj:t då för tiden herskat. För det tillkom-

mande tänker jag, att högbemälte herre, af en ej mindre berömlig för-

sigtighft, lärer vilja vårda freden, under beredande af en styrka,

som, om tiden skulle återföra till Danmark en ställning, lika med den

nästföregående, satte hans majrt istånd att deraf draga fördel. Att

sådant l^örekomma, lära å denna sida de tjt^nligaste mått blifva vid-

tagna, i stöd af den nu allmänt antagna och så väl besannade prin-

cipen: si vis pacem para bellura; hvarvid dock hans svenska maj:t

eger den fördel, som en så stor konung förtjenar, att vara lagstiftare

för krig eller fred emellan båda dessa riken, hvaraf Danmark både önskar

och behöfver freden, samt densamma aldrig sjelfmant kan komma att

bryta. Dessa yttranden beledsagade hans höghet med flere anmärknin-

gar om fredens ömsesidiga förmån och nödvändighet å båda sidor, hvaraf

hans mening om densammas varaktighet syntes vara understödd. Allt

sådant har jag ej underlåtit att med erforderlig varsamhet be-

svara, ehuruväl med tonen af den största förtrolighet. Till största de-

len inskränkte jag mig inom tjenliga komplimenter, och som prin-

sen, utom alla de ypperligaste loford för hans kungl. maj:t, tillika flere

resor itererade försäkringar om oinskränkt tillgifvenhet för hans höga

person, trodde jag dem böra och kunna besvara med försäkran, att

hans maj:t höll honom derför största räkning, samt satte så mycket

mera värde på prinsens tillgifvenhet, som hans maj:t sjelf täcktes hysa

för honom all don aktning han förtjente.

Jag för ännn anföra det han med beröm^ som dock mest syntes

grundadt på hopp, talte om kronprinsen, samt i sådan ton, som ville

han gifva tillkänna, det han egde mycket insteg hos hans kungl. hög-

het, likasom han ej syntes frikalla sig för inflytelse uti detta hofvets
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äterkomst, sade hans höghet: peutetre revieudrai-je vers Tete prochain,

en cas qu il y a que Ique chose ä faire. Dermed hades afseende på det

för instundande sommar härstädes omtalta läger, det prinsen likväl

yttrade sig tro ej kunna komma till verkställighet, af den orsak att

de nya författningarne ej kimde hinna till den tiden att vinna sin full-

bordan.

3.

Fortsättning af hoflifs- skildringar.

Köpenhamn den 23 Jan. 1785.

Enligt hvad jag i ödmjukhet haft den äran eders excellence uti

min senaste skrifvelse tillkännagifva, infann jag mig sistlidna torsdag

hos hans höghet prinsen af Hessen, vid hvilket tillfälle högbemälte

herre täcktes mig med all den största ynnest bemöta, som var en na-

turlig följd af de utmärkta och vördnadsfulla tänkesätt för hans kungl.

maj:t, dem han, under hela konversationen med mig, på det lifligaste

ådagalade, och som af det höga handbref jag ifrån vår allernådigste

konung frambar, syntes hafva fatt en ny föda.

Öfver sättets hvarå tiden här är indelad, torde jag fä hos eders

excellence i ödmjukhet afiägga följande redogörelse. Alla dagar i vec-

kan åro antagna till assembléer uti de förnäma husen. I går blef till-

sågat, att vid hofvet hädanefter alla måndagar kommer att blifva ap-

partement, hvilket den senare tiden ej varit vanligt oftare, än hvar

Qortonde dag. Derigenom kommer således, antingen att upphöra, el-

ler att forläggas den assemblée, som förut hvarannan måndagsafton

varit hos öfverhofmarskalken Xomsen, hvaremot de öfriga, efter van-

ligheten fortfara, nämligen om tisdagarna hos hr statsminister Schack-

Batlau. om onsdagarna hos den gamle hr grefve Moltke; om torsda-

garna assemblée och conférence hos hr grefve Bemstorff; om freda-

garna konsert och souper hos spanske ministern; om lördagame assem-

blée hos geheimerådinnan Juel Windt; och om söndagarna hos gehei-

merådinnan Desmerciéres. Dessa samqväm njuta som oftast hedern

af deras kungL hogheters, prinsen och prinsessan 'Fredriks närvaro;

och då jag i går for första gången på detta sättet hade den äran att

befinna mig uti detta höga herskapets sällskap, .täcktes de på det nå-

digaste mig bemöta. Prinsen af Hessen, likasom unga prinsen af
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Wurteniberg, hvilken icke längesedan blifvit chef fL>r härvarande lif-

gardet efter general Haxthausen, pläga hvarje gång sig uti dessa för-

samlingar infinna, som dock vanligen ej äro ätfMjda af en souper.

Skådespel uppforas här 4 gånger i veckan: om tisdagar och torsdagar

på hofteatern, samt om måndagar och fredagar på stadsteatern.

Hr kungl. sekreteraren von Scheven har genom en biljett till hr

grefve Moltke anmält mig till audiens hos hennes maj:t enkedrottnin-

gen, hvarå ännu ej något svar följt

4.

Beskrifnin? pi kunsrl. familjen: konungens nSdija slöhet, kronprinsens tankspriddhet

och den iniira prinsessans liflichet.

Allerödmjukaste apostille af den 23 Januari ITSö.

Så fullkomlig kungl. maj:ts kunskap om den härvarande kungl.

familjen lärer vara. torde jag dock tid efter annan f^ meddela de be-

märkelser jag doröfver kan 1^ anledning att gCira. FC>r det närvarande

inskränkes min enskilda kunskap i denna delen endast inom de in-

tryck mina hos de kungl. personerna nyligen hafda audienser, mod sär-

skildt afseende på hvardera, hos mig åstadkommit, och för dem vä-

gar jag härmedelst afgifva eders excellence i ödmjukhet följande re-

dogörelse.

Hans kungl. danska maj:t har högeligen fi>rundrat mig, genom

den oftirväntade allvarsamhet, och, om jag törs säga anständighet, hans

maj:t vid detta tillfället iakttog. Deremot har jag hos högbeniälte

herre bemärkt en särdeles apati, hvilken jemväl i sådan mån på mig

verkat, att jag deraf blifvit alldeles dekontenancerad. Derjemte åda-

galade hans luajrt mycken embarras vid de få ordens frambringande,

som tjente till svar å mitt tal. Skall jag efter denna första erfaren-

het fatta något omdöme, så blir det tillstyrkande tör den allmänt ve-

dertagna meningen, nämligen att räddhågan lärer vara hufvuddraget,

likasom hufvudfelet uti hans danska maj:t.s karakter och lynne, hvar-

vid jemväl en nog hög grad af själens matthet lärer ligga till grund.

Hans kungl. höghet kronprinsen hade, om jag det f^r säga, en

mycket utomordentligare åtbörd. På hans ansigte visade sig en slags

tankspriddhet, som kunde komma att tro, det allsintet tänktes. Hans

åthäfvor voro likaledes ganska ovanliga, f^irrådande jemväl ganska

mycken timiditö. Likväl visade hans kungl. höghet någon uppmärk-
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samhet, och något beröm, som uti mitt tal förekom, syntes åtminstone

ej undfalla hans öra. Hans svar torde väl ej varit lärdt utantill; men

det var så mycket mera osammanhängande, och den korta konversa-

tion, som dc-refter följde, ådagalade mera en nådig afsigt, än en sär-

deles gåfva att densamma utföra. Så förekom mig en prins, som verk-

ligen redan väckt mycken uppmärksamhet, och å hvilken densamma

alltvidare synes fästad.

Konungens herr broder, prins Fredrik, iakttog ett förhållande

blandadt af förstånd och godhet. Båda dessa egenskaper framlyste

isynnerhet uti en teraligen lång konversation, den hans kungl. höghet

täcktes med mig underhälla.

Begge prinsessorna sj^ntes både qvicka och nådiga och utmärkte

sig isynnerhet den unga prinsessan Lovisa Augusta genom en uti dess

höga familj så sällsynt liflighet*.

Ur hvardagsllfvet vid danska hofvet.

Köpenhamn den 27 Januari 1785.

Sistlidne måndag var vid hofvet appartement, då den kungl.

familjen behagade göra ett spelparti, hvartill hans höghet prinsen af

Hessen och unga prinsen af Wlirtemberg endast blefvo admitterade.

De öfriga af det tillstädesvarande talrika sällskapet, som sig till upp-

vaktning infunnit, passerade äfven aftonen med spel, till dess bordet

var serveradt, der man i så kallade bunte reihe tog plats, då hvarje

kavaljer efter lottning blef under den stunden förenad med ett frun-

timmer. Hans kungl. höghet kronprinsen blef icke synlig förr än en

kort stund innan man satte sig till bords.

Samma dag gaf herr grefve Bernstorff en middagsmåltid, till

hvilken jag hade den äran att vara inviterad.

I går inkom hennes maj:t enkedrottningen till staden; och efter

det redan förut genom hennes maj:ts hofmarskalk herr grefve Moltke

erhållna svar, väntar jag nu med det första att blifva underrättad om
timmen, när jag hos högbemälte prinsessa må mig till audiens infinna,

då jag äfven får tillfälle öfverlemna det handbref från hennes maj:t,

* Jemför sid. 48, der det heter: '"Den 7 juli 1771 födde drottningenen

dotter, hvilkens verklige fader icke kunde synas tvifvelaktig.''
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vSr allornäilicste drottning, livilket eders cxcellence, mod don i går

ankomna svenska posten, behagat mig tillsända.

6.

Kun?l. fadelscdagsfirande. — Audiens hos ciikediottning Juliane Marie.

Köpenhamn den 30 Januari 1785.

Hans danska maj:ts födelsedag iirades i går på det härstädes

vanliga sättet. Diplomatiska kåren hade i anledning deraf den äran

att, både för och efter middagen, uppvakta den kungl. familjen, förra

gången särskildt hos hvardera af do kungl. personerna, men den se-

nare hos dem samfäldt, då den kungl. familjen, uti den så kallade

chevaliersalen, gjorde ett spelparti, under det att en konsert, både

vokal och instrumental, af inländska virtuoser uppfördes, och det öf-

riga sällskapet vid talrika spelbord sig fördelat. Féten slöts med en

souper af kanske 150 kuvert, vid kungl. taffeln, hvaruti utrikes minist-

rarne, såsom vanligen med sina genom lott tillfallna moitiéer, hade

den äran att deltaga. Vid detta tillfälle syntes hans raaj:t konungen

sjelf, deras kungl. högheter, kronprinsen och prins Fredrik, samt prin-

sarne af Hessen och Wiirtemberg, uti den nya uniform, som af prin-

sen af Hessen föreslagits, af höga vederbörande antagits, men åter,

ännu i går, skall blifvit afskaffad. Den utmärkte sig genom en sär-

deles korthet, som funnit ett allmänt misstycke. Då den likväl en

gång var approberad, då ordres redan voro utgångna, att hela arméen,

till den 1 instundande maj, sig denna uniform skulle hafva iklädt, men

allramest då sjelfva de kungl, personerna den redan anlagt, borde

man kanske för densamma hafva förväntat sig mera varaktighet. En

sådan obeständighet måste likväl, mer eller mindre, vara ödet af alla

beslut uti en regering, der den, som dem egentligen borde vidtaga,

är beröfvad förmågan att allenast fatta dem, och den, som sig deraf

stadgandet tillvällat, är en ung oförfaren, villrådig, fast envis herre,

hvilken rådfrågar alla, men, för att ej synas sjelf lyda, soutenerar in-

gen, samt för öfrigt de som mest äro gällande skönjas sysselsatta med

deras enskilda kredits och fördels åstadkommande, utan att vidare

ömma för rikets heder och välstånd.

Min audiens hos hennes maj:t enkedrottningen egde rum förli-

den fredag eller i förgår. Högbemälta prinsessa täcktes på det nådi-

gaste sätt mottaga mig, hvad mig enskildt rörer, men hvad kungl.
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maj:t beträffar, yttrade hon all den största ömhet. Jag torde af hennes

svar å mitt tal få anföra följande mig nog märkvärdig förekomna strof:

"Je ne saurais aujourd'hui avoir de plus grande consolcäion, que la

continuation des sentimens, que le roi votre maitre a bien vouler me
temoigner de tout temps, & je vous prie de m'aider å ne jamais la

perdre, en rendant justice auprés de sa raajesté å tout Testime, å tout

Tattachement, que je lui porte." Hennes maj:t reser i morgon åter

till -Fredensborg. Vid min audiens har jag ej underlåtit att öfver-

lemna brefvet från hennes maj:t vår allernådigste drottning.

7.

Allmän glädje öfver konungens födelsedag-. — Oefterhärmlig naivitet hos korrespondenten.

Köpenhamn den 3 Februari 1785.

Att intill nu hafva både hofvets och nationens glädjebet)'gelsei\

i anledning af hans danska maj:ts senast infallna födelsedag, påstått.

Förliden söndag uppfördes en kantat, till Kristian YILs ära, uti här-

varande gjuthuset, der eljest alla söndagar en konsert, par souscrip-

tion, eger rum. Om måndagen hölls uti härvarande akademi en ora-

torisk akt, och om aftonen uppfördes pä allmänna teatern ett nytt skåde-

spel, Gorm den gamle kalladt, allt till Kristian VII:s ära, och i synnerhet

vid det senare tillfället, då hans majit, både vid ankomsten och affär-

den, helsades med ett ganska högljudt lefve Iningen! Tisdagen med-
förde väl ej något annat panegyriskt, än att gallakläderna ännu voro

bibehållna; men i går onsdag var en ganska talrik bal en domino på

slottet, hvaruti jemväl hans maj:t, till dess trogna undersåtares lifligaste

glädje, ådagalade all den värdighet, hvaraf dansen kan vara suscep-

tible.

Så vida dylika fröjdebetygelser verkligen komma ifrån hjertat, torde

de utmärka hos danska nationen en så synnerlig som berömlig till-

gifvenhet för sin öfverbet, hvars förpligtelser jemväl derigenom ej an-

nat kunna än förökas. Och hvad bör det ej vara för uppmuntran för

andra furstar att vara goda och stora, när de se, att jemväl den sva-

gaste ibland deras höga medbröder med menighetens kärlek omfattas,

hvilken så mycket säkrare blir deras lön som den verkligen förtjena*!

I

* Vid ofvanstående makalösa radei" rinner oss i hågen ett uttalande af

CrusenstoljDe, den store hofskildraren. "Det är först nittonde seklet" — skrit-
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8.

Bal lios s|)niiske ministern. Uysku siindebuilcts otVunioiliuk' iipiiciibaiolso.

Köpenhamn den 7 Februari 1785.

Den hilrvarande spanske ministern gaf i lorgfir en ganska vac-

ker fete, med bal och öouper för mer än '200 personer, hvaraf deras

kung), högheter prinsen och prinsessan Fredrik, äfvensom prinsarne af

Hessen och Wurtemberg, medelst sin höga närvaro, förhöjde glansen.

Vid detta tillfålle syntes äfven den dagen tillförene ankomne ryske

ministern hr Markoff, hvars företräde på slottet i morgon lärer ega rum.

Allerödmjukaste apostillo af d. 7 februari 1785.

Herr Markoffs apparition på balen hos spanske ministern, innan

han ännu haft företräde vid hofvet, har förefallit alla dem, som hafva

sig bekant hvad man kallar etikett och usage du monde, ganska be-

synnerlig. Deras kungl. högheter prinsen och prinsessan Fredrik, syn-

tes sjelfva nog förundrade deröfver, och var deras accueil, sedan han

låtit sig dem föreställas, föga utmärkt. Hans yttre, likasom hans

följeslagares, som är en systerson af herr grefve Bedzbarodko, har

jemväl ej gjort det fördelaktigaste intryck. Flere personer, och äfven

deras kungl. högheter, hafva sådant gifvit mig till känna; och kan

jag ännu rätt ingen nämna, som synts särdeles empresserad emot ho-

nom, när jag undantager herr Elliot, som gjort sig till hans cicerone,

och baron Juel, hvilken, såsom herr Markofts tillkommande kollega,

genast anteciperat på den vanliga undergifvenheten. Det lärer dock

väl flere finnas, som längre fram här lära följa baron Juels efterdöme,

helst anledning är till någon herr Markoffs längre härvaro, då, ehuru

han genast afstigit uti ett värdshus, han nu håller på att flytta till

det hotell grefve Rosonmoffsky här låtit hyra. Ännu lärer herr Markofl'

väl ej hafva kunnat begynt någon negociation. Svårt vill det vara

att upphitta hvad dertill skulle kunna vara ämne. Mera undergifven-

vcr hau i sitt avbete om Karl XIII och Hedvig Elisabet Charlotta — "som dri-

star stirra det monarkiska skimret midt i ögonen, \itan att blifva solblindt.

S& länge ännu purpurn var uteslutande förbehållen raser, hvilkas ursprung

samtiden ej liade \A sina fem fingrar, hvilka den ej med egna ögon sett svet-

tas i det enskilda lifvets bergningsbekymmer, löpa kapp med den öfriga be-

folkningen, for att uppsamla grynen af lyckans sparsamma mannaregn, och

emellanåt med sin stackars nästa brodcrligen dela föraktet för löjliga eller

lumpna sträfvanden i hvardagliga småbestyr och beräkningar! så länge gälde

dynastierna för ett högre slägtc." — — —
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het än Danmark redan har, lärer Ryssland näppeligen kunna äska;

mindre god vilja emot Sverige torde till äfventyrs ej heller vara att

begära; men med iull öfvertygelse törs jag försäkra, att intet särdeles

utbrott deraf lärer stå att vinnas. Emellertid synes mig herr Markoffs

hitkomst, så framt den verkligen är politiquement premediterad, ej

kunna ega andra än kanske dessa tvänne föremål, nämligen att göra ut-

slag uti kronprinsens irresolution, i anseende till dess giftermål, till

förmån at en engelsk prinsessa, samt Danmarks inledande uti en för-

modad ny allians, emellan begge kejserliga hofven, England och Dan-

mark. Deraf torde dock, så mycket jag ännu kan döma, intetdera

lyckas. Kronprinsen vill ej ännu gifta sig, och i synnerhet ej låta tvinga

sig. Hvad alliansen beträifar, så lärer, utan att tala om de svårighe-

ter den samma på andra håll torde finna, jemväl här nu ej dertill vara

ögonblicket. Den inhemska ostadigheten skingrar uppmärksamheten

ifrån utländska ärenderna; och torde man till äfventyrs ega för myc-

ken menagemant, för att ej säga fruktan, både för Sverige, Preussen

och andra makter, att ingå uti ett sådant formligt förbund, helst Dan-

mark, uti nödfall, utan att detsamma vidare ingå, ändå i de väsent-

ligaste delar lärer hafva att förvänta sig de dervid omtalta makters

goda tjenster.

Med största uppmärksamhet skall jag emellertid följa hela herr

Markoffs åtgärd; och så framt dervid någonting förekommer, som vore

skiljaktigt med det omdöme jag här vågat framställa, skall sådant ej

mindre sorgfälligt än samma mitt omdömes möjliga bekräftelse af mig

anföras.

Hvad herr Markoffs enskilda förhållande emot mig beträffar, så

har han, genast efter ankomsten, skickat mig sitt kort och med en mera

än honom vanlig höflighet betett sig emot mig, när vi råkades hos

.spanske ministern, samt der ibland annat sagt mig, det han nästa mor-

gon ville helsa på mig. På god ryska, och jag må såga på god Mar-

koffska, har det dock ej blifvit verkstäldt; och som en liten opasslig-

het hindrat mig att gå ut, har jag sedan ej haft tillfälle att se ho-

nom, då han likväl fortfar att producera sig i societeten, utan att hafva

varit på slottet.



247

9.

Huru kroiiiirinson roade sijr. Återigen J[nrknfl'.

Köpenhamn den 17 Februari 1785.

Den sanitli^^a härvarande kungl. familjen fortfar att njuta den

fullkomligaste höga välmliga. Den sammas vanliga nöjen hafva nu

jemväl it:\ en tid blifvit ökta med en extra bal, som hans kungl. hög-

het arfprinsen Fredrik nu 2:ne lördagar å rad gifvit uti sina rum, och

iivartill, utom don egna räkning denne prinsens smak dervid tyckes hnna,

jemväl en viss attention för kronprinsen, hvilken tyckes sätta mycket

värde på detta nöje, torde vara anledningen. Utom denna, är alla

onsdagar en bal hos hans maj:t konungen, som dock ej heller är myc-

ket talrik, och har den härvarande diplomatiska kår ej den äran att

till någondera vara admitterad. De öfriga hans kungl. höghet kron-

prinsens synliga nöjen bestå, utom de vanliga 4 spektakel i veckan,

som dock endast sällan af hans kungl. höghet besökas, uti att hvar

dag flere timmar öfva sig till häst, bevista paraden, samt 3 gånger i

veckan rida carousel inom slottsmanegen. Under samma rubrik af

hofvets nöjen, lärer jag få anföra, det förliden söndag 2:ne luftkulor,

under det kungl. herskapets höga åseende, blefve uppsläppta. Dessa

luftkulor voro dock ej af någon märklig storlek, och har man ej ännu

förnummit, hvar de stannat.

Herr Markoff har först i går farit till Fredensborg, för att blifva

hennes majtt enkedrottningen föreståld; så framt han ej på samma gång

ärnar tillika förafskeda sig, synes denna så länge uppskjutna uppvakt-

ning, låta förmoda, att jemväl hans härvaro lärer blifva förlängd. En-

ligt hvad han sagt mig, härrör hans förlängda vistande härstädes

af den ovisshet hvaiuti han varit om sin tillkommande boning i Stock-

holm, samt att han allenast afbidade någon underrättelse derom, för

att begifva sig på vägen till Sverige.

Hans förväntade dekoration, antingen af en mera i ögonen fal-

lande orden, eller af en kammarherrenyckel, eller någon större karak-

ter, synes ej hafva egt rum, men deremot har hennes kejserliga maj:t

täckts gifva honom ett nog väsentligare prof af sin munificence, då

hon, innan herr Markoifs afresa, låtit tillställa honom en fullständig

bordservis af silfver.

Allraödmjukaste apostille af den 17 Febr. 1785.

För ett par dagar sedan blef jag af herr Markoff hedrad med
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ett morgonbesök. Han ådagalade då mot mig den lifligaste åstundan,

att göra sig hos hans maj:t angenäm. De utlåtelser, han deröfver fält,

lärer vara så mycket mera onödigt att upprepa, som det endast är af

hans tillkommande verkliga uppförande, som de kunna erhålla något

värde. Emellertid tror jag mig dock böra lemna honom den rättvisa, att

han sig emot mig annoncerat såsom den der, både af enskild böjelse

och enligt sin suveräns befallning komma på allt sätt att beflita

sig om det goda förståndets bibehållande emellan båda hofven, och

såmedelst förvärfvande af kungl. maj:ts nådiga bifall.

Hans språk uti politiska delar var fuUkomligen detsamma som

han under min tid emot herr envoyén baron Nolcken uti Petersburg

iakttagit, nämligen mycket träffande, grant och hufvudsakligen stämdt

på den gamla tonen: att Sverige endast borde behjerta sina begge

grannars vänskap och ej mottaga des infiuenccs Jointaines. Herr

Markoff, förmodligen för att göra mig denna långdragna frasen begrip-

ligare, behagade återkalla mig följande geografiska princip: la terre,

sade han, est divisée en quatre points cardinaux, Torient, Toccident,

le septentrion et le sud. Le sort nous a assigné å chacun sa place dans

une de ces regions, qui constitue le circle de nos interets, et par con-

sequent de notre activité. Or, il importe de ne pas confondre ces 4

points. Och således skulle slutmeningen vara, kan jag tänka för Sve-

rige, som ligger i norden, att ej med Frankrike, som är i söder, göra nå-

gon traktat. Han kom jemväl närmare på detta ämne. Si la Suéde

veut sincérement la paix avec ses voisins, var hans utlåtelse, pourquoi

Techerche t-elle d'autres liaisons que celles avec ces voisins méme?
När jag härå i min ordning frågade, hvad spår man då egde om så-

dana främmande förbindelser, citerades mig genast den senaste af-

handlingen i Paris. Jag anmärkte naturligtvis att denna afhandling

endast egde till föremål en interet de commerce, hvilken dock väl borde

medgifvas kunna och böra ega rum de samtlige fyra kardinalpunkterna

emellan. Oui, svarade han, mais je pense que dans le siécle eclairé

011 nous vivons, on dois sentir Tinutilité de tout traité pour des affa-

ires purement de commerce, qui vont beaucoup mieux d'elles méme, par

le puissant mobile de Tinteret reciproque, qui en est ä la fois Tame et le

but. Denna i sig sjelf nog sofistiska bemärkelse antog jag likväl som

en behaglig profetia för framtiden, påminnandes emellertid herr Markoff,

att hans eget hof ännu så ganska kort tillbaka i samma upplysta tide-

hvarf, nämligen för tre år sedan med Danmark och endast för tvänne
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sedan raed ottomaniska porten, slutit handelstraktater. Detta för-

mådde likväl oj [herr Markoff att mindre anse ofvannåmda parisiska

provisoriska konvention såsom en <,^anska odiös sak, livarat' han dock

trodde att knnp;!. raajrts vishet och ömhet för sitt rikes vfil, likasom

lians vänskap för kejsarinnan skulle förekomma de betänkliga följder,

som eljest deraf kunde vara att befara.

10.

Samtal med prinsen af Hessen.

AUerödrajukaste apostille af den 27 Februari 1785.

Uti mitt förliden torsdag ånyo plägade samtal med prinsen af

Hessen har jag haft tillfälle att nogsamt bestyrka mig uti min för

detta hos eders excellence i ödmjukhet anmälta konjektur, om ryska

hofvets genom hr ^larkoflf härstädes gjorda ouverture, till en närmare

sammanslutning emellan bemälte hof samt Danmark och England. Med

sin vanliga öppenhet gjorde prinsen ingen svårighet att vidgå sjelfva fak-

tum; men, då han bad mig att ej af honom begära någon detalj, hvar-

ken öfver sjelfva propositionen, eller den dervid rurh egande personliga

åtgärd, försäkrade han mig på det kraftigaste sätt, att allt sådant, för

det närvarande, vorde till intet ledande. Det syntes mig angeläget

att förskaffa mig en större trovärdighet om denna försäkran, medelst

efterforskande af de skäl, som, å danska hofvets sida förefunnos, och

fÖ/modligen gjorts gällande till propositionernas afböjande. Prinsen

behagade då yttra sig: att härvarande hofvets närvarande ställning

väl i allmänhet ej vore särdeles lämplig till vissa betydliga måtts fast-

ställande, rörande de publika ärenderna, men att i synnerhet den uti

Europa sig företeende krisen, åstadkom nya svårigheter, hvilka, när man
å den andra sidan lefde i hopp om fredliga böjelser hos kungl. maj:t,

ej annat kunde än bibringa bemälte hof den försigtighet, att ej inlåta

sig uti förbindelser, som till äfventyrs minst torde hafva Danmarks

eget bästa till föremål. Prinsen antog med mig möjligheten af kej-

sarinnans deltagande uti ett befaradt krig, i hvilket fall, allden-

stund Danmark ej trodde sitt intresse vara att sig deruti inblanda,

några nya förbindelser med Ryssland skulle blifva af en alldeles ensi-

dig nytta för Ryssland, under det att derigenom tillika åstadkommes

• tt misstroende-ämne emellan Sverige och Danmark, hvilket likväl,

såsom det största hinder till ett godt förstånds upprättande emellan
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dessa riken, borde sorgfälligt undvikas. Rörande England egde prin-

sen en alldeles lika tanke med mig, om otillförlitligheten af dess när-

varande nit för Danmarks intresse; då jemväl alla der nu gjorda de-

monstrationer endast torde vara herr EUiots påfund, och det endast

för att roa sig och göra sig till. Dessutom apprecierade prinsen full-

komligt olägenheten utaf en med någon sådan sammansättning möjli-

gen förknippad land- och sjöstyrkas utrustning; och på samma sätt

försäkrade han mig att både kronprinsen och hela konseljen ansåge

denna saken, hvilken således ej kunde komma till någon verkställighet.

Jag förbigår flere allt för fördelaktiga omdömen, dem denne prins

för min enskilda del behagade fälla, och dem han försäkrade mig vara

allmänt antagna här vid hofvet; då han deremot ådagalade ett nog

olika tänkesätt emot herr Markoff, både för egen och allmän del. Men

det skulle tilläfventyrs ej kunna vara omöjligt, att det förtroende jag

vinnlägger mig om att bibringa, och den personliga prevention, den

ryske ministern eger emot sig, jemväl, mer eller mindre, på detta hof-

vets beslut inflyta. Prinsen tillade flere försäkringar om både grefve

Bernstorfis och herr Schack-Ratlaus försigtiga och mogna rådslag i

denna sak, dem han ansåg såsom lika så stor borgen för herr Mar-

koffs förestående misslyckande.

Af andra personer, har mig velat försäkrats, att herr Markoff i

frågavarande insinuation i synnerhet innehållit dessa tvänne punkter:

1. Förekommandet af någon främmande eskaders insläppande uti Nord-

och Östersjön; 2. Att genom tjenliga medel eludera verkan af det

nära förstånd, som genom sista parisiska traktaten tros blifvit befä-

stadt emellan Sverige och Frankrike, hvarvid förmodligen England

skulle hafva största åtgärden.

Huruvida denna uppgift månde vara grundad, vill det vara svårt

att utforska. Men jag känner deruti igen en redan länge vid ryska

hofvet gängse varande hog att tillvälla sig ett slags dominium öfver

de nordiska farvattnen, hvaruti dock hittills Sverige ansetts ega sin del.

Rörande det sist omförmälta giftermålsförslag, så år jag nu i

stånd att med all säkerhet bekräfta, det sådant af herr Markoff verk-

ligen andragits, och, på det höfligaste sätt i verlden, från kronprinsens

sida afslagits. Men den rättelsen får jag dervid i ödmjukhet göra^

att det är en prinsessa af Anhalt-Bernburg, vid namn Paulina Chri-

stina Wilhelmina, som frågan är om, hvars fru faster är gift med kej-

sarinnans herr bror, regerande fursten af Anhalt-Zerbst.
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Sfi ofta tilllTillet si;; yppar, recliercherar jiip^ horr statsministerns

grefvc BernstorlVs konversation. Han betygar mig alltiil dervid den stör-

sta välvilja; men ehiiruväl jag sökt föra honom pi\ bUde allmänna och

enskilda ämnen, äro hans yttranden alltid s;\ särdeles sväfvande, att de till

äfventyrs kunde låta misstänka honom för att antingen ega mindre

kunskap eller mindre inflytelse; men som, i alla fall, skulle onödigt

utvidga mina rapporter, dem jag dessutom fruktar vara nog vidlyf-

tiga.

Jag mi\ kanske ännu af prinsens af Hessen samtal i ödmjukhet

anföra, det han vid flere ämnen alltid utsatt tiden af 3 år, såsom mo-
mentet af deras developpement. Innan 3 år gifter sig ej kronprin-

sen; innan 3 år kommer ej den förestående förbättringen inom dan-

ska krigsväsendet till stånd; innan 3 år kan ej danska hofvet vidtaga

något särdeles uti politiska saker; hvarvid dock nu och flere gånger

tillagts, att sådana beslut aldrig vore ofredliga, så framt ej toi avan-

tage pwissant it sur dertill vore sig företeende. Denna propos har

mig jemväl hållits af herr grefve Bernstorfl; och hemställer jag huruvida

densamma, åtminstone från denna statsministers sida, endast torde haft

till anledning en slags politisk varieté. Och hvad den ofvan anförda

prinsens 3-åriga termin beträffar, så har den här endast blifvit af mig
anmärkt som en anledning att närmare appreciera detta hofvets ställ-

ning, och såsom en möjlig hjelpreda uti upptäckandet af både dess egna

beslut, och dem andra makter, i gemenskap med detsamma, torde an-

taga.

11.

Förhilllandet till Spiengtporten.

Allraödmjukaste enskild apostille af d. 17 Mars 1785.

Det är flerehanda olägenheter, som af min sammanvaro med baron

Sprengtporten äro att förutse, icke allenast personligen ledsamma för oss

båda, utan jemväl menliga för kungl. maj:ts höga tjenst. Med hvil-

kendera skall grefve Bernstorff konferera? med oss begge? Han har

knappast något att säga åt en enda, och blefve ett af honom egenmäk-

tigt visadt företräde oss emellan likaså obehagligt för oss, som en hans

förfrågan om kungl. maj:ts höga vilja i denna delen besynnerlig. Detta

senare törs jag jemväl försäkra ej kommer att uteblifva, alldcnstund

jag redan derom hört talas. Vid sjelfva hofvet, likasom uti societeten,



252

skulle ett sådant dubbelt ministerskap gifva begge ministrarne en ound-

viklig ridicule, som utan tvifvel jemväl blefve ökad, genom deras inbör-

des behandlingssätt, hvilket väl ej kan förmodas blifva särdeles upp-

byggligt, när man betraktar vissa personliga omständigheter, dem jag

dock förbjuder mig att här anföra.

Alldenstund kungl. raajrts åt detta hofvet visade intresse synes in-

skränka sig inom dess höga åstundan, att endast i tid och fullständigt

förnimma, hvad sig härstädes tilldraga kan, torde högbemälte herre

så mycket snarare finnas benägen att ej blottställa, hvarken sjelfva sitt

ministerembetes värdighet, eller de bada personers enskilda aktning,

hvilka dermed såsom bevis af hans nådiga välvilja blifvit beklädda, som

en sådan dess höga åstundan lärer vara desto lättare att uppfylla som

alla näst förestående tilldragelser vid detta hofvet hvarken lära blifva

mångtaliga eller betydliga, då det tillförlåtligen synes vara Danmarks

både afsigt och behof att lefva i fred med Sverige, samt att ej in-

blanda sig uti Europas allmänna ärenden.

Då jag dessa till sjelfva kongl. raajtrs höga tjenst sig rapporte-

rande omständigheter ansett såsom görande min afresa härifrån, vid

herr baron Sprengportens ankomst, icke allenast lämplig utan jemväl

nödvändig, har jag först trott mig tillåtet att hos hans kungl. maj:t

i underdånighet jemväl föreställa sakens både önsklighet och nödvän-

dighet för mitt enskilda, dem eders excellence, vid dess för sina un-1

derhafvandes väl hysande ömhet, utan tvifvel lärer behjerta.

12. *

Undersåtliga komplimanger med anledning af beviljad permission.

Köpenhamn d. 3 April 1785.

Eders excellences höggunstiga skrifvelse utaf den 25 mars har

underrättat mig om det högst nådiga bifall, kungl. maj:t täckts lemna

till min underdåniga ansökning om permission, vid herr generalen ba-

ron Sprengtportens förestående återkomst härstädes. Med vördnads-

fullaste erkänsla mottager jag detta nya vedermäle af den oförlikne-

liga nåd, hvarmed den bäste konung täckes omfatta den obetydligaste

bland sina trogna undersåtar, och om jag måste tillstå det nästan in-

tet bevis deraf fullkomligare kunnat förena alla mina önskningars upp-

* Vi anföra ofvanstående såsom ett praktstycke i den devota stilen.
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fyllelsp, så tiickes eders excellence ock lemna mip den rätt att vara

öfvertygad det min erkänsla är utan gräns, och att visst inga tillfäl-

len af mig skola försummas till densammas ådagaläggande, lycklig om
de svara emot det nit, hvarmed de skola af mig uppväckas. Eders ex-

cellence täcktes dessa mina tänkesätt till kungl. maj:t framföra, samt

ej upphöra att understödja mig vid den bästa vilja att dem i verket

bevisa. Min erkänsla emot eders excellence blir då villrådig: antingen

don högre skall skatta den olörtjenta prevention eders excellence tyc-

kes hafva fattat för mig, och den dess ynnest jemvål tyckes vilja bi-

bringa vår allernådiijste konung, eller dess understöd vid efterkom-

mandet af de mig åliggande pligter, hvilket mig så mycket intq-a om
hjertat är, som jag endast derigenom kan förtjäna kungl. maj:ts nåd,

och justitiera eders excellences dyrbara beskydd.

13.

Kronprinsens förhållande till det täcka könet.

Allerödmjukaste apostille af den 28 April 1785.

För att till någon del, så mycket hos mig stå kan, uppfylla hvad

eders excellence, uti dess höggunstiga skrifvelse af den 15 denne?, be-

hagat mig ålägga, får jag hafva den äran att följande i ödmjukhet vid

handen gifva.

Härvarande kronprinsen synes med visshet kunna tros ej vara hå-

gad att ännu på en god tid taga en gemål. En förmodad vedervilja

emot fruntimret, som dock med tiden torde öfvervinnas, och en otvif-

velaktig räddhåga, att af sin gemål varda underkufvad, lära härtill vara

1 sakerna. Begge tyckas vara. lika utomordentliga vid denne herres

ålder, och torde de, såsom verkligen rum egande, gifva en synnerlig

upplysning öfver hans både fysiska och moraliska beskaflenhet, hviiken,

om den i visst afseende ville tyckas vara för tidig, i allt annat med viss-

het lär kunna sägas vara ganska mogen. Lägger man härtill att denne

prins, utan att någonsin blott tala vid något fruntimmer, ändå skall

ega den presumption att tro det alla äro dödligen kära uti honom,

lär sådant väl åt ingen kunna bibringa ett särdeles fördelaktigt be-

grepp om hans urskilning och rättvisa emot sig sjelf, men hos det vackra

könet är han ock derför så illa anskrifven, som det någonsin möjligt

är. Denna vanité, eller törhända rättare sagdt förlägenhet, synes väl

högbemälte herre vilja godtgöra genom sin popularité hos mankönet;

Frdn Europas hof. 1 '
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men då det ena ej synes böra utesluta det andra, lär denna sistnämda

egenskap så mycket mindre som en dygd hos honom kunna anses, som

den ganska indistincteraent finnes blifva utöfvad. Jag har sett hans

kungl. höghet tala och roa sig med folk dem förut ingen kände, och

som, sedan jag sökt att mig om deras natur underrätta, funnits vara

äfven så litet märkvärdiga för kunskap eller förtjenst, som ganska ob-

skura till sin härkomst, fast för öfrigt utrustade med ett ej tvetydigt

anseende af ärbarhet, säsom den dygd, hvars minsta fläck ingen nåd

hos denna herre hittills finner.

Månne allt detta karakteriserar en stor prins, eller en ömsint men-

niska, och den som intetdera är, månne den kan hafva ett lysande eller

ett lyckligt regemente?

När hans kungl. höghet en dag öfvervunnit sitt misstycke för gif-

termålet, skulle nu väl tros, att valet vorde fallandes på en engelsk prin-

sessa. Man föranlåtes till denna tro genom de personers bekanta bö-

jelse, som för det närvarande ega mesta inflytelsen. Men allting är

här så ombytligt, att, hvad nu med största sannolikhet förmodas kan,

om en kort tid skulle blifva en ren orimlighet att vidare förutsätta.

Så länge således inga formliga förbindelser tagas, lår ingenting med viss-

het häruti kunna förutsägas, och att sådana förbindelser tagits, har jag

ingen anledning att förmoda. Hvad för öfrigt en engelsk prinsessa be-

träflfar, får jag jemväl i ödmjukhet anföra, hvad flera härvarande mig för-

säkrat, nämligen, att engelska hofvet skall vara ingenting mindre än em-

presseradt att ett sådant giftermål påskynda, samt att, om herr Elliot

sådant synts ådagalägga, hade det varit för egen räkning. Denne mi-

nister har verkligen redan innan min hitkomst till London skickat

både kronprinsens och kronprinsessans porträtt; men det har varit all-

deles på enskildt bevåg, och lär således intet annat bevisa, än herr

Elliots böjelse att underteckna giftermålsafhandlingen, vore det ock blott

för hederns skull. Mig tyckes då, att allt hvad man nu kan och bör

göra, är att följa och upptaga alla de olika förslag, som i detta hän-

seende kunna framställas, och deruti har jag sökt att ej min skyldighet

försumma.

i
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U.
Sprikliga otikettfräpor: franska eller tyska?

Köpenhamn den 1 Maj 1795.

Sistlidne fredag har den harvarande kungl. familjon gifvit fö-

reträde, både ät den nyss hitkomne romersk-kejserlige och åt den

i morgon härifrån afresande kursachsiske ministern, nämligen först åt

den sistnämde, hvilket förmodligen deråt bör tillskrifvas, att den förre

ej är härstädes egentligen ackrediterad. Jag har vid detta tilirålle för-

nummit en mig nog besynnerlig förekommande omständighet, nämli-

gen den, att hans maj:t romerske kejsaren föreskrifvit dess ministrar

vid detta hof, att vid deras audienser hos hans danska maj:t hålla de

vanliga talen på tyska språket, af den anledning, att hans kejserliga

maj:t par préférence behagar anse en dansk konung såsom tysk riks-

furste, och såsom sådan, jemväl genom språket, vill ådagalägga sin

superiorité. Grefve Kagencck har hållit sitt afskedstal på tyska, och

hvad ännu lär vara besynnerligare, har på tyska blifvit besvarad.

Då fransyska idiomet en gång vid alla policerade hof till det bruk,

hvarom här frågan är, finnes vara vedertaget, torde en slags oförsynt-

het deruti vara, att antaga ett annat tungomål, blott för att behandla

en dansk konung såsom en liten tysk riksfurste.

15.

Ed srensk beskickning. — Friare till den unga prinsessan. — Militärförhållanden;

orangeri och kasern.

Köpenhamn den 19 Juni 1785.

Sedan jag numera hit tillkaka kommit, får jag, med eders excel-

lences tillstånd, härmedelst återtaga tråden af mina vanliga embets-

berättelser.

Min ankomst härstädes var den 14 dennes, tillika med herr

öfversten Toll och dess 3:ne följeslagare, major Munck och kornet-

terna Stjernsvärd och Uggla. En häftig motvind har oss uti 3:ne

dygn i Helsingborg qvarhållit, men vi hade ej snarare härstädes in-

träffat, förrän jag derom på tjenligt sätt prcvenerat herr statsministern

grefve Bernstorff, samt herr öfverste Toll till sina audienser anmält.

Dessa erhöll han i förrgår hos konungen och de kungl. högheterna,

och i morgon för han företräde hos enkedrottningen, på Fredensborg,

då hennes maj:t, mot vanan, jemväl täckts tillåta mig att henne vid
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detta tillfälle uppvakta. Det tillhör herr öfverste Toll att om allt

detta aflägga fullständig rapport. Jag för allenast så m^^cket här i

ödmjukhet hos eders excellence anmäla, det allting på det nöjaktigaste

sätt tillgått, så att ej det ringaste utaf den instruktion kungl, maj:t

bemälte öfverste foreskrifvit försummats, då han, som jag tror, varit

det första sändebud, som harangerat en dansk konung på svenska,

då de felande afskrifterna af kungl. maj:ts handbref väl saknats, men

ej beifrats, och då slutligen den af kungl. maj:t åstundade etiketten

vid dessa brefs besvarande jemväl kommer att iakttagas.

Valet af den person, som kommer att besvara herr öfverste Tolls

beskickning, sade mig herr grefve Bernstorif, först såsom i förgår,

vid då hållen konselj, skola blifva determineradt, då han jemväl

trodde, att det torde falla på kammarherren Bestouch, alldenstund

hans kungl. höghet kronprinsen täcktes sig för honom intressera, men
att eljest flera personer eftertraktade denna så angenäma som smick-

rande kommission.

Föga förändringar hafva sig väl under min frånvaro härstä-

des tilldragit; men, på det icke en behörig ordning uti mina berättelser

måtte saknas, anhåller jag om eders excellences tillstånd, att dem här

kortligen rekapitulera.

Inom den kungl. familjen, som först förlidne tisdag, den 14 den-

nes, utflyttat till lustslottet Fredriksberg, har den förändringen före-

gått, att de 2me yngre prinsarne af Holstein-Augustenburg, dessförin-

nan härifrån afrest. Den äldre deremot fortfar ännu att härstädes vi-

stas, och hyser man nu intet tvifvelsmål mera om verkställigheten af

hans giftermål med den kungl. prinsessan, då bemälte herre förspörjes

dagligen göra större insteg uti kronprinsens välvilja. I samma mån
tilltager härvarande prinsens af Wiirtemberg missnöje, och har denna

herre förtrott mig, det han inom kort ämnar företaga en resa, för att

dissipera sin ledsnad. Jag bedrager mig mycket, eller danska hofvet

bereder sig för framtiden uti denna herre en elak förespråkare hos den

tillkommande ryska regeringen, hvlken redan dessutom synes mig ej

kunna blifva särdeles gynnande för detta hof.

Med någon slags hemlighet har man låtit flytta en del af fält-

artilleriet till ett för detta Grönländska kompaniet tillhörigt repslagare-

hus, hvarpå man jemväl ännu låtit stå den förut vid ingångarne på-

skrifna etiketten: Den Jcongl. Grönländske, IsJändsl-c^ FinmarlsJce



257

och Färöesle handels rcpslagcrhanc. Det! a tyckes dock så mycket

mindre vara väl imasjineradt, som injja stora stycken deruti kunna hy-

sas, och der ej tinnes llere än "Jrne utgängar, hvarigcnoni styckenas in-

och utflyttning blir högst besvärlig och tidspillande.

En annan besynnerlighet tyckes vara den, att nian nu låter för-

vandla ett i kung), trädgi^^rden befintligt orangeri till kasern för sta-

dens garnison, hvarmedelst den enda allmänna promenad, som här gif-

ves, bortskämmes.

16.

Politiska interiörer. Förhållande till Ryssland. Skandinavism.

Allraödmjukaste apostille af den 7 Juli 1785.

Då sjelfva invärtes ställningen af detta hof oförändradt före-

ter en och samma yta, och uti riksstyrelsen inga märkvärdigheter före-

gå, flr jemväl min uppmärksamhet inskränka sig vid efterforskandet

af de ting, som för en framtid kunna vara att förvänta, och af de mått,

som till deras utförande nu måga beredas. Eders excellence känner

fallkomligen Danmarks sannskyldiga tillstånd. På hvilken sida man
det betraktar, så är det högst skröpligt. Der finnes genast en illa stad-

gad regering; ty, så länge kronprinsen ej försett sig med konungens

formliga myndighet, att i dess namn få styra riket, kan denna styrelse

hvart ögonblick komma att afbrytas, och detta skulle, vid det nog

allmänt herskande missnöjet, visserligen snart nog erfaras, om nationen

egde den slags energi, som erfordras till dylika företaganden. Det

enda parti, hvarigenom Danmark länge varit ansedt, jag menar dess

marin, synes blifva vanvårdadt, och hysa de härvarande största fruktan

för det densamma förestående förfall. Arméen tyckes väl ådraga sig

den unga herrens uppmärksamhet; men då detta för det första torde

vara en tribut han betalar till sin ålder, torde ock denna omsorg just

vara den minst nödiga för ett land, hvars belägenhet ej tyckes upp-

mana det till eröfringar, men endast föreskrifva behofvet, att väl styra

och försvara hvad det en gång besitter. Jag skulle tro, det ibland allt

hvad detta rike kan behöfva, intet för detsamma månde vara angeläg-

nare, än en god hushållning, i anseende till dess både fysiska och

moraliska beskaffenhet. Nationens lynne synes mig ega lika behof af

en reform, som sjelfva dess finanser. Så länge ej mera ömhet och
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drift för det allmännas väl åt detta landets innevånare bibringas, blif-

ver det ständigt ett rof för regeringsomvexlingar, emedan nu ingen den

en gång antagna försvarar, och här ingen nyhet snarare föregår, än

man sig åter en annan förväntar, och, att densamma i sinom tid lika-

ledes godkänna, passiveraent sig tillreder. Sjelfva ekonomien hindras

i samma mån att vinna någon förkofran. Kronprinsen säges väl vara

en god hushållare, men det lär egentligen vara i anseende till hans

handpenningar; ty den stora konsten, som innefattar rikshushållningen,

lärer dels ej tillhöra hans ålder och för öfrigt fordra ett geni, hvar-

med denna prins, så mycket jag kan döma, ej lär vara privilegierad.

Nog lär han önska, att betala riksskulderna, men framgången af denna

önskan lär allrahögst dervid inskränka sig, att ej öka gälden; ty att

döda densamma, dertill skulle nya resursser upptäckas och exploiteras,

hvilket endast tillhörer en industri, som ej tyckes vara denna nations

lott, och som ej af denna prins torde blifva framkallad: alltför lyck-

lig, om han åtminstone förvärfvar sig det redan hedrande beröm, att

ej öka rikets förlägenhet i denna delen.

Vid så beskaffade omständigheter, kan danska hofvet naturligtvis

ej annat än önska att få lefva i fred, och jag vet jemväl tillförlitligen,

att det denna önskan ganska lifiigen hyser. Men, ehuru modest den

tyckes vara, så fordrar dock jemväl denna önskan, om den skall vin-

nas, en slags styrka, som jemväl här synes fullkomligen brista. Dan-

marks släta administration har längesedan nödgat eller förledt det-

samma, att kasta sig i Rysslands armar, och får det deraf således vid alla

tillfällen emottaga lagar. Jag har fått del af en konversation, som

baron Binder nyligen haft med en af mina härvarande vänner, hvar-

uti han helt naturellement yppat att, som, efter allt utseende, det snart

torde komma till något allvarsamt utbrott emellan Ryssland och Otto-

manniska porten, hvaruti, enligt subsisterande förbindelser, kejsaren

dess herre vorde tagandes verksam del, men man, i sådan händelse,

borde förvänta sig att konungen i Sverige månde vilja ofreda ryska

gränserna, hade han, baron Binder, på sitt hofs befallning, understödt

och förnyat kejsarinnans, före detta hos danska hofvet gjorda reklama-

tion af dess då tillämnande åtgärd emot Sverige, hvarom han jem-

väl erhållit nya och ganska kategoriska försäkringar. Hvad nu detta

beträffar, så skönjes allraförst, att en sådan Danmarks åtgärd, förut-

satt att den kunde och ville presteras, dock alldeles på kungl. maj:t

skulle ankomma, medelst det parti, han vorde tagandes emot Ryss-
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land; och för det andra niä jag i ödmjukhet fö anföra, det jag väl

alhlelos icke tviflar, att ju danska hofvet gifvit do försäkringar baron

Binder hfir anfört, och dem jag nog tillförene hört omtahis; men jag

Är derf^r ej mindre öfvertygad om danska hofvets både obenägenhet

och förmögenhet, att sådana försäkringar fullgöra. Detta lär oj be-

höfva vidlyftiga bevis. De vigtigaste dikteras af dess enskilda belä-

genhet, och när man dervid tillägger, att ju Danmark ingenting deri-

genom vinner, att Kysslands makt utvidgas, och att det emot tur-

karne hvarken hyser en politisk illvilja eller en särdeles religionsnit-

älskan, så kan det väl aldrig annorlunda än försvarsvis taga del i

€tt turkiskt krig, sålänge det ej eger någon sannolikhet att vinna

fördelar på Sverige, hvilken dock, under Sveriges närvarande lyck-

liga styrelse, så mycket mindre kan antagas, som Rysslands egen åt-

gärd, i anseende både till dess krafter och dess sannskyldiga nordi-

ska system, ej blefve särdeles verksam. Emellertid har jag dock trott

mig detta baron Binders yttrande i ödmjukhet hos eders excellence

böra anmäla.

För öfrigt har danska hofvet den senare tiden blifvit nog mj^c-

ket förvilladt uti sina politiska uträkningar, genom den accueil, kejsar-

innan låtit vederfara den nu vid dess hof residerande franske mini-

stern, som i synnerhet genom dess senaste admitterande uti högtbe-

mälta prinsessas ressällskap blifvit utmärkt. Man synes deraf här vilja

döma att sjelfva ställningen emellan ryska och franska hofven under-

gått en märklig förändring. Jag vet ej, om jag deröfver törs yppa

mitt enskilda oförgripliga omdöme; men jag tror, att grefve Ségurs

accueil, på dess eget hofs sida, intet annat bevisar, än detsammas re-

dan tillförene nog bevitnade svaghet och, på kejsarinnans sida, dess

närvarande condescendance för kejsaren, åtminstone uti dylika mindre

betydande saker, då förmodligen hans romerska kejserliga maj:t re-

kommenderat grefve Ségur, hvarvid jemväl den afsigt skulle kunna tros

ligga till grund, att öka drottningens eller rättare sagdt kejsarens parti

i Frankrike, då det förmodligen jemväl hos franska nationen torde göra

någon sensation, att dess minister, emot all vana, blifver väl behand-

lad i Kyssland, och drottningen till äfventyrs sig deraf gör en merit.

Sådant tjenar likväl icke att öka Danmarks förtroende emot. ryska hof-

vet, och skulle jag, så väl deraf, som af nästan alla andra omständig-

heter, töras försäkra, det bemälta rike nu mera än någonsin, år miss-
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nöjdt med Rysslands förhållande, samt jemväl ganska gerna skulle

vilja undandraga sig dess tunga ok.

Jag har i dessa dagar haft ett nog långvarigt samtal med herr

geheimerådet Schack-Eatlau, hvilken eljest denna tiden är ganska

osynlig och otillgänglig för utrikes ministrarne. Han yttrade då för

första gången emot mig det omdöme, som eljest flere danskar af mindre

betydenhet låtit falla, att nämligen en förening emellan Sverige och

Danmark skulle för båda rikena vara den mest nyttiga och mest önsk-

liga ställningen. Eders excellence täckes vara försäkrad, det jag med
all erforderlig varsamhet detta ämne behandlat, men hvad som mest

förmått mig att tro, det herr Schack-Ratlau månde hafva varit de

bonne foi, är i synnerhet dessa omständigheter, att hela hans tungo-

mål syntes mycket naturligt och otvunget, att han ej talte illa om
Eyssland, samt att han mycket berömde kronprinsen. En så klok man,

om han velat vilseleda mig, hade utan tvifvel då skolat vilja förleda

mig att förtala både ryska kejsarinnan och sjelfva ryska nationen, då

vi nu begge gjort bådas ypperligaste beröm. Han skulle då jemväl

hafva afmålat mig kronprinsen som en obetydlig herre; men nu

skildrade han honom såsom begåfvad med lika så fördelaktiga egen-

skaper i anseende till dess eget rike, som mer eller mindre märkvär-

diga för andra. För öfrigt herskade uti hans tal en så mycket fuU-

•komligare frimodighet, som han jemväl lemnat mig full frihet att icke

yppa hvarken mitt enskilda eller mitt hofs tänkesätt i denna delen.

17.

Danska finanserna. Schack-Katlaus projel(t till deras upphjelpande.

Allerunderdånigaste apostille af den 24 Juli 1785.

De förordningar rörande härvarande finansverket, som varit folj-

aktiga vid min depesch till herr riksrådet och kanslipresidenten, utaf

den 17 dennes, lära mera ådagalägga närvarande styrelses goda

och berömliga afsigt till de så mycket försvagade danska finansernas

återupprättande, än dess framgång uti upptäckandet och utförandet af

de dertill nödiga medel. Undantager man sjelfva idéen utaf upprät-

tandet af en fond d'amortissement, till den publika skuldens oförmärkta

minskande, så vida den blifver väl utförd, lär näppeligen uti dessa

förordningar något finnas, som månde lända till nytta, och således för-

tjenar uppmärksamhet, så vida man ej ännu dit bör föra regeringens
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betygade föresats, att sjelf vilja gifva efterdömet, medelst prompta er-

Ifig^ariiiet af sin hos banken häftande gäbl, samt dess eljest uti samma
ITirordningar ädagalagda månhet om den nationella industriens uppmun-

trande. Men, att man velat förklara banken såsom en utaf konungsliga

myndigheton oberoende tillgång, derom lär, med det allmänna här eta-

blerade despotiska regeringssättet, det vara äfven sä svårt att hos all-

mänheten bibringa en full öfvertygelse, som det, utom denna öfverty-

gelse, vill blifva omöjligt att hos sjelfva nationen finna utvägar till det

allmänna penningeväsendets upphjelpande, helst när man betraktar huru

litet danska staternas närvarande verkliga tillstånd är egnadt att med-

gifva några inhemska resursser. samt att nationens naturliga apati

och aftynande industri, ej heller för framtiden, lofvar ymnigare till-

gångar. Hvad jag här vågat framkasta, bestyrkes bäst af den ringa upp-

muntran det, icke utan långifvarnes skäliga fördel, öppnade publika lå-

net hittills funnit, och ej bättre framdeles finna torde. Härvid är att

bemärka, att, ehuru stor penningebristen en lång tid bortåt här i ri-

ket varit, har dock, genom en mig nog obegriplig orsak, den allmänna,

nämligen den lagliga årliga räntan, allt hitintills varit determinerad

endast till 4 procent. Således kan kronans nu gjorda anbud, att, utom

dessa 4 procent, jemväl vilja bestå för hvarje innohafvare af en an-

nuitet om 1,000 riksdaler ett premium af 150 riksdaler, hvilket, till

dess det till det hela genom lottning utfaller, med 2 procent årligen

förräntas, ej annorlunda än såsom förmånligt härstädes anses. Icke dess-

mindre skola inga enskilda, som icke hafva ett särskildt intresse vid lå-

nets befrämiande, ännu hafva anmält sig att vilja deruti deltaga. Jag

tror deraf med nog säkerhet kunna sluta till att nationen hvarken eger

förråd på redbarheter, eller böjelse att dem till kronans vård öfver-

lemna, och uti denna mening instämma alla, dem jag hittills öfver detta

ämne kunnat rådföra. Det enda sannskyldiga medel, regeringen månde

halva, till dess här ifrågavarande ändamåls vinnande, lär således väl

ej bestå uti något annat än i den bäst möjliga inhemska ekonomis

införande, som på en gång bör öka inkomsterna och minska utgif-

terna. Då först blir det möjligt att tillgå en fond d'amortissement

till den subsisterande ansenliga gäldens successiva afbetalande, som

med den hittills iakttagna hushållningen varit alldeles oförenbar, då

utgifterna ständigt öfverskridit inkomsterna. Blir regeringen såmedelst

lycklig nog. att småningom kunna inlösa bankens alldeles öfverflödande

sedlar, som nu för tiden skattas till ett värde uti papper om 20 mil-
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lioner, och leranas framdeles ej ett större antal deraf i omlopp än

som med bankens verkliga förmögenhet städse realiseras kan, så åter-

vinner detta representativa mynt sitt fulla värde, och då kan jemväl

den allmänna rikedomen, i stället för att den hittills ständigt gått i afta-

gande, framdeles vinna någon tillväxt; härvid lära dock flere betydliga

hinder både in- och utvärtes stå i vägen. Invärtes synes, ä ena sidan,

sjelfva nationens lynne bannlysa industrien, helst som den ytterligare

förqväfves genom de det allmänna redan åliggande högst öfverdrifna på-

lagorna, ehuruväl statens gäld, till hvilkens dödande de blifvit utskrifna,

fastmera ständigt ökats, och å den andra lättas saken hvarken af re-

geringens egentliga natur, eller af dess tid efter annan begångna fel,

hvaribland man isynnerhet bör räkna den till en så exklusiv höjd stigna

pensionsstaten, som nu likväl, utan våldsamhet och betänkliga följder,

ej synes kunna minskas. Utvärtes består det största liksom det vä-

sentligaste hinder uti Danmarks derstädes, såsom bekant är, m^^cket

illa anskrifna kredit.

Vid dessa alltför otillräckliga anmärkningar, får jag allenast i un-

derdånighet tillägga den historiska efterrättelse om sjelfva denna ny-

hets upprinnelse, att det är herr Schack-Ratlau, som dertill är upp-

hofsman, hafvandes rådfört en viss professor uti Norge, vid namn Schmidt,

hvilken åter skall hafva lånt sina tankar utaf ett gammalt projekt,

«om allraförst i England blifvit framstäldt. Som herr Schack-Ratlau,

icke allenast i tysthet, ensam med de sina, verkligen producerat denna

plan, utan nu jemväl i allmänhet påstår sin uteslutande faderrätt till

detta foster, har det genast funnit ganska mångtaliga motståndare,

hvilkas fel det ej är, om ej barnet uti sin första födslostund blifvit för-

•qväfdt. De få nu för det närvarande åtnöja sig, att tala derom så myc-

ket illa de kunna, och är naturligt att allmänna förtroendet ej derige-

nom ökas. Grefve Bernstorff har mot flere ministrar på sådant sätt

öfver detta ämne yttrat sig, och då dessutom grefve Schimmelmann,

ehuru finansminister, äfven så litet som de öfriga bernstorffska anhän-

garne, blifvit rådfrågad, har nu det förra missförståndet emellan mini-

strarne endast blifvit förnyadt och bestyrkt. Grefve Schimmelmann

torde deraf blifva första oftVet, och rätt många frukta jemväl för sjelfva

premierministern. Vid herr Schack-Ratlaus bekanta tanke- och hand-

lingssätt, och då dess kredit ännu fortfar, skulle sådant jemväl ej

hållas särdeles otroligt; men mera underligt tyckes det vara, att denne

minister just nu, då han tyckes hafva upprest sin ärestod, ådagalägger
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största åtrå att öfvergifva hofvet och sin inflytelse. Somlfga skulle tro

att det vore (or att livila på sina laj^nar; men kanske föreser han

i antlanom nionummtots kullrarulande, eller ock räknar han för litet

på sin kredits varaktij^het, att, vid sin alltmera tilltagande ålder, och

då han på ärans och lyckans vägnar allt det vunnit, livad rikskonsti-

tutionen i den ena delen niedgitVer och kronprinsens sparsamhet i den

andra lofvar, att, säger jag, vid så fattade omständigheter, ännu vilja

blottställa sig för obehagliga omskiften.

18.

Bristande ''courioisie'" i brefvexlingen med Gustaf III. FOrestilllningar och bättringsloften.

Köpenhamn den 31 Juli 1785.

Stormåktigste, allernådigste konung!

Jag har ej underlåtit att, vid senaste konferensen, underrätta

herr grefve Bernstorff om den bristande courtoisie, som befunnits uti

arfprins Fredriks senaste skrifvelse till eders kungl. maj:t. Denne

statsminister syntes sjelf blifva deröfver högeligen förundrad, och för-

säkrade han mig sådant vara snörrätt emot det formulär, han till prin-

sen, på dess egen begäran, aflemnat, hvaruti orden: Le tres humhJe

scrritcxr varit tydligen utsatta, och om hvars tillbörlighet så myc-

ket mindre någon fråga kunde vara, som ju kronprinsen sjelf det ve-

dertagit. Han bad mig likväl, att ett sådant arfprins Fredriks förse-

ende, det han på det heligaste försäkrade endast af oaktsanihet hafva

härrört, bäst jag kunde, i underdånighet hos eders kungl. maj:t ur-

säkta, på det han ej måtte nödsakas att derom göra anmälan hos kron-

prinsen, h varigenom han skulle göra arfprinsen en alltför elak tjenst;

åtagandes sig deremot, att ett dylikt förseende, för framtiden, oveder-

sägligen förekomma, det jag ock förestälde denne statsminister så myc-

ket angelägnare vara, som i annat fall arfprinsens bref komme att

obesvarade återsändas, och eders kongl. maj:t ej mera vorde honom

hedrandes med dess höga skrifvelse. Grefve Bernstortt" beledsagade för

öfrigt sina ursäkter för prins Fredrik med så många försäkringar både

om denna prinsens och kronprinsens och den kungl. familjens, ja hela det

danska rikets ypperligaste vördnad och tillgifvenhet för eders kungl.

maj:t, att det mig, såsom den ädelmodigaste konungs minister, ej kun-

nat anstå, att ju icke, på de öfverenskomna vilkor, lofva en absolution,

den dess nåd visserligen kommer att besegla.
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19.

En utkommen smädeskrift.

Allraödmjukaste apostille af den 18 Augusti 1785.

Man har försäkrat mig att i dessa dagar ifrån trycket härstädes

utkommit en slags smädlig libell emot enkedrottningen, prins Fre-

drik och hela förra styrelsen, dedicerad till kronprinsen, och med sjelfva

auktorns namn försedd. Jag skall hafva all möda ospard, att mig

med denna pjesen förse, så framt den verkligen existerar, och skall då

visserligen ej underlåta att eders excellence densamma i ödmjukhet

meddela. Emellertid lär man i alla fall bära förvänta sig, att kron-

prinsen låter näpsa som sig bör den oförsynte författaren, vore

det ock allenast för att ej tillstädja ett elakt exempel, hvilket skulle

kunna blifva så mycket äfventyrligare, som, om någon obskur penna

företagit sig att belacka en regering, som endast genom sin för myckna

godhet förtjent att lastas, så äro tusentals munnar af alla slags stånd

och värdigheter öppnade att fördöma den hårdhet och snålhet, hvar-

igenom det nya regementet sig utmärker. Under mina förehafda små

resor uti provinsen har jag nogsamt haft tillfälle att inhemta af all-

mänheten det missnöje, hvaraf residenset och sjelfva hofvet gifva efter-

döme.

20.

Bernstorffs förmyndarskap öfrer kronprinsen.

Allerunderdånigste apostille af den 18 Augusti 1785.

Jag har vid sista konferensen sökt tillfälle att utaf sjelfva grefve

Bernstorff ännu närmare underrätta mig om kronprinsens förmenta

utresa, och har då ytterligare blifvit bekräftad öfvertygelsen om den-

sammas grundlöshet. Denne statsminister fälde, utom flere ganska tyd-

liga vederläggningar af detta rykte, denna nog egendomliga utlåtelse:

"Vous connaissez le prince Eoyal, or, jugez s'il est encore fait pour se

produire." Till denna så sannfärdiga som uppriktiga anmärkning kunde

jag ej annat än tigande samtycka; men den goda grefve Bernstorff

kände strax dcrefter, att han sagt en oförsigtighet, och, för att rätta

den, tillade han: "vous voyez que ce jeune prince a encore tout cet em-

barras, qui caracterise un heurtux sentiment de notre imperfection, et

une envie bien honorable de la surmonter qui est digne des plus grands

eloges, mais qui, ordinairement, ne fait pas fortune dans le grand monde,
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öu lon prend iine certaine assurance dans le raaintien, pour le garant

des (jiuilités, (jui soules, i\ la verité, devraient la donner." Jat? försäk-

rade grefve Bernstorfl", bäst jag kunde, att kronprinsen hvarken sak-

nade, eller borde sakna denna assurance. Om giftermålet yttrade denne

statsminister, att kronprinsen derpå ej ännu vore betänkt, och att man,

vid bans stora ungdom, så mycket mindre trodde böra pressera hans

kungl. höghet, som förmodligen aldrig skulle blifva brist på prinsessor,

som voro glada att emottaga hans hand,

Utaf god hand har jag i dessa dagar fUtt inherata en mig förut

obekant omständighet om sista regeringsombytet härstädes, som är den,

att kronprinsen då gifvit ifrån sig en försäkran, att uti de första 4 år

ej vilja företaga något uti riksäronderna, utan att inhemta konseljens

tankar och densaramas samtycke. Det anraärkes att hans kungl.

höghet redan gjort flere brécher på denna försäkran, hvarvid det isyn-

nerhet synes vara ganska obetänksamt gjordt utaf denne herre, att han

jemväl, icke ens pro forma, rådfrågar dem, som en eller annan sak

genom deras embete tillkommer. Derigenom händer, att här ingen

nyhet af det ena partiet snarare frambringas, förr än den af det andra

motarbetas, hvarmedelst naturligtvis mycken oreda uppkommer, som
derigenom fullkomnas, att kronprinsen, oaktadt sin öfriga envishet,

är vacklande uti sådana ämnen, hvilket, om jag törs säga det, både

af hans ännu varande okunnighet och någon medfödd flathet härrörer.

Det är tillförlitligt att detta hof ej ämnar taga. del, hvarken

uti preussiska associationen eller uti kejsarens deremot upprättade

förbund. Grefve Bernstorff har fört med mig ett långt samtal om äf-

ventyrligheten af formliga förbindelsers tagande, då han deremot visat

sig som advokat för hemliga förstånd och samråd, hvarvid man förblifver

mästare att göra de steg, som med ens enskilda intresse kunna finnas

enligast. Denna politik torde verkligen vara den lämpligaste för Dan-
mark; men den karakteriserar alltid ett svagt hof och en svag mini-

ster, samt medför nödvändigt en komplett nullitet uti de allmänna

sakernas afgörande. Största nyfikenhet ådagalade denne statsminister,

att inherata eders kungl. majtts höga tänkesätt och beslut rörande detta

ämne, och provocerades den förmodligen genom det sig härstädes ut-

spridda dubbla och så alldeles kontradiktoriska rykte: det ena, att eders

kungl. maj:t redan öfverenskommit med hans preussiska maj:t om ac-

cessionstermerna, det andra, att eders kungl. maj.t kanslipresident förkla-

rat den kejserlige chargé d'aJ0faires vid dess hof que votre majesté n'op-
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prouverait ni n'adopterait jamais une raesure si visiblement dirigée

contre la personne de sa majesté imperiale.

21.

Eedogörelse för den förut nämda smädeskriften.

Köpenhamn den 21 Augusti 1785.

Den skrift, hvilken jag uti min senaste allraödmjukaste berät-

telse omnärat, har jag sedermera öfverkooimit. Det är ett högst öf-

verdrifvet beröm om kronprinsens anteciperade storverk, och en otidig

fast odeterminerad klagan öfver förra tiden, båda delar uti lakej-

stil författade. Likväl namngifver auktor ingen, utom den ende han

just bort förtiga, nämligen sig sjelf. Eljest består hans konst förnäm-

ligast uti så kallade förblommerade talesätt, hvaraf ingen gissar menin-

gen, om jag undantager några äfven så oqvicka som handgripliga ca-

lembours, hvaraf jag, för att gifva eders excellence någon föreställning

om herr Lyches maner, vill hafva den äran att anföra följande: Auktor

drömmer: at tigerinden tog et fÖrstgrrelsesgJas, og viste sin stedsön

en af hendes yndlingsabcr, som sad långt borte xma en liohn med
et harherbaJcJien, og tvang sÖnnen til at sige: det er et skioJd.

Tigerinden är enkedrottningen, stedsönen är prins Fredrik, och

.

den omtalta favoritapan lär, enligt uppgift, vara en herr Holm-

skiöld, som, fordom barberaregesäll uti Amerika, under förra sty-

relsen tjent sig upp till konferensråd, riddare af hvita bandet, samt

generaldirektör öfver postverket, hvarest han i sinom tid gjort en-

kedrottningen behagliga tjenster, som dock nu komma svårt efter^

då hennes raaj:t nödgas att årligen återbära sin skuld till postkassan.

Herr Lyche lär förmodligen blifva ostraffad, och synes han verk-

ligen ej förtjena den hedern att varda ondskans martyr. Emellertid

har hans missfoster gjort mycket uppseende bland allmänheten.

22.

Försoningsscener vid hofvet.

Köpenhamn den 8 September 1785.

Den uti dessa dagar inträffade hennes maj:t enkedrottningens

födelsedags högtid är numera lyckligen öfverstånden: jag säger lyck-

ligen, ty jag, för min ringa del, hade verkligen så nära blifvit acca-
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blerad af den dagens h.lrliglieter. Det är visst, att man pä den-

samma lastat tillsammans de här eljest på hela år fördelade så kal-

kade nöjen, då vi nu hatt på en gång morgoncour, marskalkstalfel»

appartement, bal paré och slutligen en supé af 78 kuvert, den kungl.

familjen inberäknad. Hvad jag emellertid såsom märkvärdigast derom

tror böra anföra, är det goda förstånd, som vid detta tillfället emellan

hennes maj:t enkedrottningen och kronprinsen å ena, samt kronprin-

sessan och dess utvalde å den andra, sidan ådagalagts. Jag har de-

lat alla de närvarandes gemensamma förundran öfver detta dubbla

fenomen, som kanske jemväl i anseende till dess hastiga öfvergång

torde förtjena detta namn. Kronprinsessans giftermål synes dock blifva

allt tillförlitligare, och då ingen annan pretendent sig anmält, torde

detsammas påskyndande jemväl vara ett behof för en prinsessa, som,,

uti mera än ett afseende, lär kunna kallas précoce. Hvad den syn-

liga försoningen emellan hennes maj:t enkedrottningen och dess herr

sonson beträffar, så täcktes högbemälta prinsessa nyttja ett ögonblick,

då hon syntes vara obemärkt, att låta mig sådant bemärka, men som
det ögonblicket var ganska kort, hann hennes maj:t knappast att göra

mig en eloge om grefve Bernstorff, hvarigenom hon syntes vilja gifva

mig tillkänna stiftaren till samma goda förstånd. A min sida under-

lät jag icke, att hennes maj:t dertill lyckönska, och att med den lif-

lighet, hvartill dess visade förtroende syntes göra mig berättigad, supp-

licera henne att deraf draga all möjlig nytta. Emellertid begifver sig

högbemälta prinsessa i dag åter till Fredensborg, och inskränker sig

allmänhetens väntan till att förmoda, det hon kanske till vintern

torde åter blifva etablerad på härvarande slottet, hvarest den öfriga

kungl. familjen till den 15 dennes ämnar i allo inflytta ifrån Fre-

driksberg, sedan densamma, i anseende till sistnämda slotts trånghet,

nödgats att den ofvan omtalta högtiden härstädes begå.

23.

Prinsessans konfirmation.

Köpenhamn den 25 September 1785.

I dag har hennes kungl. höghet kronprinsessans konfirmation, som

så länge omtalats, med alla de formaliteter, hvaraf denna akt är sus-

ceptibel, försiggått. Visst är, att det ej lär vara möjligt, att för-

ena mera värdighet och behaglighet, mera ömhet och mera styrka, ett
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mera lyckligt snille och ett ädlare tänkesätt, än dem hennes kungl.

höghet vid detta tillfälle ådagalagt. Utrikesministrarne voro dervid

närvarande, på erhållen tillsägelse, och hafva vi jemväl dervid förnyat

en högst obehaglig känsla, nämligen den af fruktan, att snart förlora en

prinsessa, som utgör detta hofs enda prydnad, men som skolat sira

hvad tron som helst.

Till bevistande af denna högtidlighet är hennes maj:t enkedrott-

ningen hit till residenset inkommen och förmodas att till medio af

nästa månad härstädes skola qvarförblifva.

24.

Misstanken mot eukedrottningens uppriktighet.

Köpenhamn den 29 September 1785.

Fäster man i denna stund ögat på den härvarande kungl. fa-

miljen, får man utan tvifvel ett ganska fördelaktigt begrepp om den-

sammas inbördes lugn och endrägt. men — om sådant torde blifva

varaktigt, derom lär man ännu hafva skäl att tvifla. Hennes maj:t

enkedrottningens hitkomst och ovanligt långa härvaro hafva föranledts,

den förra af kronprinsessans nyligen firade konfirmationsakt, den

senare genom arfprins Fredriks på den 11 uti nästa månad infallande

födelsedag, då hennes maj:t, sedan vägarne nu redan blifvit så svåra,

begärt att ej behöfva göra en dubbel resa, utan att, genom sitt qvar-

förblifvande under mellantiden, få slå, som man plägar säga, två flugor

i en smäll. Jag skulle dock ej heller tro, att det för drottningen

vore omöjligt, att alldeles försona sig med kronprinsen, och att full-

komligen blifva härstädes etablerad, om hon allenast nog smickrar prin-

sens egenkärlek och kommer honom att tro, att hon ej hyser minsta

åtrå, att åter varda styrande. Dessa medel synas ej heller af hennes

maj:t varda försummade, men det är omöjligt att noga kunna följa de-

ras progressiva verkan, då vi andra här ej allenast ganska sällan nal-

kas den kungliga familjen, utan icke ens få plåga något umgänge med
de densamma attacherade personer.

Arfprins Fredrik har på det fryntligaste sätt i verlden utaf dess

herr brorson blifvit mottagen, samt jemväl, emot all förmodan, utal

honom sjelf blifvit återinförd uti konseljen. Detta är utan tvifvel herr

statsministern grefve Bernstorffs verk, och hvad som lättat saken, lä-
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rer ej heller vara svart att gissa, nämligen den ganska väl etable-

rade tanken om hans kungl. höghets obetydonhet och verklöshet.

Hennes kungl. höghet kronprinsessans giftermål med prinsen af

Holstein-Augustenburg tros pä förenämnde arfprins Fredriks födelsedag

skola blifva vid hofvet deklareradt. Prinsen sjelf vistas allt ännu här, och

synes han verkligen hafva varit för länge, för att ej antingen vinna sitt

föremål, genom den lyckan att behaga prinsessan, eller fä ett rent afslag.

25.

Gratulationsvisiter bos prinsessan och hennes utkorade.

Köpenhamn den 16 Oktober 1785.

Den uti min senaste allraödmjukaste berättelse på följande da-

gen gissningsvis utsatta ceremonien, har då verkligen egt rum pä det

sättet, att sedan, på erhållen tillsägelse, både corps diplomatique och

de förnämsta af inhemska sig på slottet om fredags morgon uti ko-

nungens rum infunnit, förefunno vi der hans kungl. höghet kronprin-

sen, tillika med prinsen af Augustenburg, då den förre syntes säga nå-

got, som förmodligen skulle underrätta oss om högtidens föremål, men
det man, åtminstone jag. omöjligen deraf kunnat gissa. Derefter ut-

kom konungen sjelf på ett ögonblick. — Derifrån fördes vi till hen-

nes maj:t enkedrottningen, hvarest jemväl kronprinsessan var närvarande.

och täcktes hennes maj:t till flere personer särskildt upprepa anlednin-

gen till denna ovanliga högtidlighet. Sedermera eraottogo hennes kungl.

höghet kronprinsessan och dess utsedde gemål, hvardera särskildt, lyck-

önskningarne i sina rum. Till) middagen blefvo vi efter vanlig-

heten vid marskalkstaffeln qvarbjudne, och om aftonen var ett ganska

talrikt appartement. konsert, och slutligen souper, en vanlig bun-

tereitaffel, om några och 70 kuvert, hvartill jemväl den engelske sjökap-

tenen, herr Finch, som hitfört den sist anmälte kungl. fregatten, blef

admitterad.

26.

Ytterligare om förlofningen.

Allraödmjukaste apostille af den 16 Oktober 1785.

Anledningen till den slags hemlighet, som satts uti den i min

hos följande allraödmjukaste berättelse beskrifna ceremonien, skall hafva

Från Europas hof. lo
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varit att menagera de både dervid intresserade höga personerna en

angenäm surprise, som verkligen synts vara ganska fullkomlig, i syn-

nerhet pä kronprinsessans sida, som ännu vid detta tillfälle ådagalade

den besynnerliga okunnighet om ämnet af ceremonien, hvaruti hennes

kungl. höghet, åtminstone såsom man ständigt velat försäkra mig,

ända intill denna stunden skall hafva hållits. Numera måste dock all

hemlighet vara försvunnen, helst sedan prinsen af Augustenburg erhål-

lit hennes kungl. höghets porträtt uti en ganska rik diamantring, och

för öfrigt alla menniskor med så hög röst de någonsin kunnat åstad-

komma genom deras gjorda lyckönskningar jemväl bjudit till att be-

taga all hemlighet. Således är numera den angelägenhet så godt som

till ända bragt, hvilken alltifrån 1780, då projektet allraförst stadgats,

utgjort föremålet af rådgifvarnes omsorg och bekymmer, och som jem-

väl ett ögonblick, nämligen genast efter kronprinsens uppträde, synts

blottstäld för den största vansklighet. Det är statsministern grefve

Bernstorff, som ifrån första början fört detta verket, och har detta gif-

termålskontrakts förfärdigande, som han sjelf sagt mig, varit hans sista

förrättning, innan han senast utur ministéren eloignerades. Då det nu

likväl blifvit återtaget och stadfåstadt, synes sådant medföra en slags

prevention för möjligheten af ett lika återtagande utaf det före detta

för sjelfva kronprinsen beslutade giftermålet. Jag för min del måste

dock bekänna, att jag ingalunda anser sannolikt, att den afbrutna un-

derhandlingen med preussiska hofvet skulle återtagas, — Äfven så li-

tet törs jag ock med någon visshet yppa, hvilket annat parti här månde

antagas; dock tror jag att valet ännu roulerar emellan en engelsk prin-

sessa och en dotter af prins Karl af Hessen, och, om grefve Bernstorif

någonsin får en fullkomlig inflytelse, så torde det nog säkert på det

sistnämda stället stanna, då denne statsministers gamla tillgifvenhet

för engelska hofvet synes ganska mycket hafva kallnat, och han så myc-

ket mera måst intressera sig för Hessiska saken, som man vill vara

underrättad att det skall vara öfverenskommet, ifall densamma lyckas,

att den mellersta fröken Bernstorif skall få den ena af prins Karls sö-

ner. Allt hvad man med säkerhet härutinnan torde kunna säga, lär

vara, att ännu intet positivt deröfver är faststäldt, och att dermed för-

modligen ännu någon tid lär komma att dröjas.

För att komma tillbaka till kronprinsessan, så lärer sjelfva hennes

giftermål först nästkommande år verkställas, såsom det ock uti första

projektet skall vara faststäldt. För öfrigt synes hennes kungl. höghet
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numera hvaikon alldeles kall eller särdeles öra emot dess utvalde, utan

b;illes man i ovisshet öfver hennes efjentlij,M tfinkesätt, genom hennes

allmänna glädtighet, och det behag denna prinsessa vet gitVa åt allt

hvad hon gör.

Prinsen af Augustenburg lär med det första vår allernådigste

konung med skrifvelse uppvakta, det han sjelf behagat gifva mig

tillkänna, tillika med dess lifligaste åtrå att, genom detta nya skyld-

skapsband, vinna nya anspråk på kungl. maj-.ts ynnest och välvilja. Det

år verkligen en mycket artig herre; dock tvitiar jag att han någonsin

härstädes skulle få en viss grad af inflytelse, den han ock ej heller

synes efterstråfva.

•27.

Förmälniugshögtidligheter och salutgräl.

Köpenhamn den 20 Oktober 1785.

Jag får nu åter i dag hafva den äran att omtala en fete, vi här-

städes i går öfverlefvat, bestående uti en så kallad bal paré en do-

mino, hvilken på slottet egt rum, och af en souper en ambigu vid

flere bord åtföljdes. Danska hofvet har de sista åtta dagarne varit all-

deles oigenkänligt, då den ena högtiden följt på den andra; dock lär

denna ovanlighet allenast böra tillskrifvas kronprinsessans eklaterade

giftermål och lär dermed så mycket säkrare nu åter afbry tas, som

prinsen af Augustenburg, i morgon åtta dagar till, ämnar härifrån

afresa.

Vid senaste konferensen har herr statsministern grefve Bernstorft'

gifvit mig till känna, ehuruväl uti de förbindligaste ordalag, dock ej

utan en slags vivacitet, som utmärker hans naturliga karakter, det

han hade att meddela mig något det danska amiralitetets klagomål

öfver 3:ne i loppet af denna sommar utaf svenska krigsskepp gjorda väg-

ringar att salutera den i våras på härvarande citadellet arboreradc stora

kungl. flaggan, hvarom han jemväl par préférence velat vända sig till

mig, för att åt detta klagomål gifva det minst obehagliga anseende,

8om möjligt vore, och emedan han tillika vore öfvertygad, det jag

gerna vorde användande mig till afplanandet af denna lilla svårighet-

Sedan jag detta med allmänna försäkringar besvarat, både om kungl.

maj:ts höga af^igt att afböja allt hvad som kunde vara danska hofvet

obehagligt, och om mitt enskilda nit för bibehållandet af begge hof-
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vens närvarande goda förstånd, bad jag herr grefve Bernstorff att, till

min enskilda undervisning, meddela mig anledningen till den nya flag-

gans uppsättande, och på hvad grund det gjorda anspråket om en ny sa-

lut vore stödt. Bemälte statsminister gaf mig då vid handen, att se-

dan en lång tid ett på härvarande redden stationeradt vaktskepp fört

en mindre kunglig vimpel, som alltid erhållit, den tillbörliga saluten

utaf alla nationers förbigående skepp, hade man likväl, i anseende till

några om reciprociteten i afseende på skotten uppkomna svårighe-

ter, funnit tj enligt att uppsätta den stora kungliga flaggan på sjelfva

citadellet, hvarifrån den gifna saluten skott för skott betalas, hvaruti

ej heller några sedermera genom sundet passerade främmande skepp

gjort svårigheter, de 3:ne svenska endast undantagna. Grefve Bernstorfi"

tillade härvid, att man ej heller sådant kunnat förvänta, alldenstund,

enär före detta svenska hofvet ej vägrat den vanliga saluten för en flagga,

ännu mindre skäl syntes vara, att sådant vägra åt sjelfva stora kung-

liga flaggan. Som detta raisonnement syntes mig vara riktigt, frå-

gade jag blott grefve Bernstorff", om mitt hof tillbörligen om denna

gjorda förändring blifvit underrättadt, och då han tillstått mig att så-

dant ej skett af den orsak, att en allmän vedertagen princip eta-

blerade, att en kunglig flagga, ehvar den funnes på den kust man be-

farer, borde saluteras, yttrade jag, att efter all liknelse de officerare,

som kommenderat de 3:ne kungl. maj:ts ifrågavarande krigsskepp, va-

rit okunniga om den nya härifrån påstådda saluten, hvarför det jem-

väl utan tvifvel försigtigast varit, att genast hafva sådant gifvit till-

känna ät de respektive hofven, det jag nu jemväl, i anseende till kungl.

maj:t, skulle empressera mig att återhemta, sedan jag nu dertill af

herr statsministern blifvit autoriserad; varandes tillika öfvertygad, att

kungl. maj:t ej vorde refuserande sig till den af danska hofvet gjorda

pretentionen, så framt den allenast med de allmänna reglerna funnes

vara öfverensstämmande, hvarom jag för min enskilda del måste till-

stå mig vara ganska okunnig. Innan jag likväl velat skrida till den nu

härmedelst hos eders excellence i ödmjukhet gjorda framställning, har

jag trott böra underrätta mig om hvad af de öfriga makterna i denna

delen blifvit iakttaget, och har jag af alla deras här befintliga sände-

bud blifvit försäkrad, att de samfäldt godkänt och antagit det nya

härstädes vedertagna saluteringssättet, som jemväl ansetts för så myc-

ket bättre, som det kungl. citadellet en gång för alla betalar hvart
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skott, tlå allenast befölhafvaron på det förbigående skeppet nyttjar den

t"(5rsigtighet, att förut gifva tillkrinna liurii många skott han ämnar gifva.

•28.

Kallsinnighet för presenter från engelska hofret.

Köpenhamn den 23 Oktober 1785.

Här fir nu åter. efter förra vanligheten, allting fullkomligen lugnt

och stilla. Den lilla storm af nöjen, som den sista tiden syntes vid

hofvct uppstiga, har ganska hastigt lagt sig och har man genast fal-

lit tillbaka uti skötet af den förra ledsnad, som af de här och der re-

dan öppnade vinterassembléer föga skingras, om ej ökas. Vigtiga göro-

mäl uppmana ej heller allmänhetens uppmärksamhet eller egen verk-

samhet, och om ej kronprinsen täcktes utmärka sig genom sin envis-

het att fortfarande plåga de stackars soldaterne och hästarne, med sina

excercicer, så skulle icke ens pratsjukan uti de allmänna samqvämen här

ega något föremål.

Man har varit förundrad deröfver, att kronprinsen ej förr än i

går behagat besigtiga den senast hit ankomna och till skänks åt hans

kungl. höghet förärade engelska jakten. Man har jemväl velat anse

sådant såsom ett nytt prof på denna herres motvilja för sjöväsendet;

jag för min enskilda del tror likväl att sådant mycket mera vitnar

om hans missnöje öfver sjelfva skänken, hvilken, utom det att den ej

år af någon egentlig nytta, nödsakar hans kungl. höghet att göra våld

på sin medfödda snålhet, då han likväl för hederns skull lär få

lof att göra nägdn anständig föräring åt kaptenen och skeppsfolket, att

ej omtala någon åt engelska hofvet tillgörande retom-present. Visst

är, att hans kungl. höghet gerna velat slippa det ena och det andra»

och att herr Elliot rätt så litet gjort sin cour här, som vid sitt eget

hof, genom den således åstadkomna föräringstäflan. Sjelfva jakten^

som jag i dessa dagar sett, är oändligen vacker, utan att vara rik;

dock lärer han hafva kostat öfver 20,000 pund sterling, utan att räkna

transportkostnaden. Han förer 10 metallkanoner och är alldeles af

samma konstruktion, som en vanlig fregatt, allenast att han är mindre.
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•29.

Kunglig seglats med åtföljande '-'kalabalik" — Kungliga familjen husvill på Kronoborgs slott.

Köpenhamn den 27 Oktober 1785.

Den samtliga härvarande kiingl. familjen har förliden måndag varit

ombord på den engelska jakten, hvarest kronprinsen låtit tillställa en dejeu-

ner, och som vädret varit gynsamt, har han förmått sina höga gäster af

begge könen att göra en navigation till Helsingör, hvilken jemväl så

lyckligen utfallit, att den på tvänne timmar tillbaka lagts, samt att

det samtliga herrskapet ännu samma måndags afton uti fullkomlig väl-

måga landvägen härstädes åter inträffat. Kort efter ankomsten till

Helsingör har sig derstädes ett litet uppror tilldragit, som haft det

upphof, att de der befintliga slafvar, till ett antal af omkring 60, ve-

lat betjena sig utaf tillfället af konungens närvaro, för att begära

deras frihet, och som vakten hindrat dem att nalkas hans maj:t, hafva

de satt sig till motvärn, och hafva uti denna kalabalik blifvit på plat-

sen 3 döda och flere blesserade.

Utom denna oreda har kronprinsen jemväl fått anledning till miss-

nöje deröfver att uti Kronoborgs slott, hvarest alltid några vissa rum

skola hållas till konungens bruk i beredskap, dessa nu funnits af kom-

mendanten intagna, hvarigenom kungl. familjen varit likasom husvill.

Herr generalmajor Bessel, så heter kommendanten, lär utan tvifvel

erhålla en tjenlig korrektion öfver denna sin tilltagsenhet, och deröf-

ver lära innevånarne uti Helsingör vara rätt glada, som ej hålla utaf

honom.

30.

Spionrapporter ra. m. dylikt.

Köpenhamn den 6 Nov. 1785.

Innan jag lemnar detta hofvet, anser jag min skyldighet vara, att

ännu hos eders excellence uppgifva följande efterrättelser, detsamma

rörande, hvaröfver dock hvarken tiden eller sjelfva ämnets natur till-

låter mig att författa en sammanhängande berättelse.

Utom andra personer, som vid något oroligt ögonblick utaf

danska regeringen månde nyttjas till utspanande af de å svenska si-

dan försiggående rörelser, får jag här namngifva några, hvilka förlidet

år brukats, och som förmodligen vid ett lika tillfälle likaledes torde

komma i fråga. Den ena är en afskedad och i Helsingör bofast ge-
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noral vid namn Tucksen, livilkon liela sin lifstid skall liafva lillbragt

uti espionnage ocli dylika yrken, samt deruti, likasom vore det hans

element, funnit sin fullkomliga trefnad. Det är ft^rmodligen en sådan

fadrens framgång, som uppmanat sonen att träda i samma fotspår, och

tros att den senare jemväl nu för tiden är uti ännu större activité,

livarvid hans hustru, som är född svenska och tros ega förbindelser

i riket, synes för honom lätta besväret. Denne herr Tucksen gör som

oftast resor öfver till svenska sidan, och i synnerhet till Karlskrona,

antagande hvarje gång någon ny skapnad, för att vara okänd. Han
har jemväl det uppdrag, att utforska spåren till den omtalta kanalen

vid Helsingborg. Fadren deremot lärer nu merendels anses som eme-

ritus, åtnjutandes likväl några tusen riksdalers pension, och således

en bättre utkomst, än en hederligare åtgärd på ett eller annat ställe

esomoftast förskaffar. Han nyttjades i synnerhet mycket utaf senaste

styrelsen, och lär just det lifliga, men genom utgången dementerade

nit, hvarmed han uppgifvit de härstädes förlidet år utspridda rykten

om kungl. majrts krigiska uppsåt, hafva minskat hans kredit hos när-

varande regeringen. Deremot har en här i Köpenhamn befintlig svensk

köpman, vid namn Wulff, som ock uti den krisen blifvit som spion bru-

kad, och hvilkens efterrättelser varit alldeles kontradiktoriska med den

förstnämdes, då dessa genom tiden bestyrkts, tillvunnit sig hofvets för-

troende, hvaraf han jemväl vid tillfälle af sin nyligen gjorda bank-

rutt rönt tröstliga vedermälen.

Att falla något omdöme öfver danska regeringens närvarande tän-

kesätt i anseende till den allmänna ställningen, sä vida det kan vara

intressant, har jag trott mig märka, att det den senare tiden mest va-

rit stämdt för det förenta kejserliga intresset, hvarvid det dock som
mest förundrat mig, att blifva varse danska ministerens nit för det ro-

mersk-kejserliga hofvet, som verkligen är en nyhet, hvartill här till-

förene ej funnits något spår, och som jemväl allenast torde vara en

följd af det ryskas lagstiftande inflytelse härstädes. Sådant hindrar

dock icke att jag ej skulle vara öfvertygad, det man i sjelfva grunden

torde vara nog ledsen vid den myndighet ryska kejsarinnan sig till-

vällat, och den hon så väl vet att göra gällande. Men så länge man
här bibehåller fruktan för Sverige, hvilken, genom de som oftast för-

nyade ryktena om kungl. maj:ts fiendtliga uppsåt bibehållas, och till äf-

vfutyrs aldrig genom något mindre än en formlig allians begge hof-

ven emellan torde kunna i grund betagas — så länge, säger jag, kan
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det ej vara underligt, om Danmark, ehuruväl suckande, söker bibehålla

sig ett beskydd, som beklagligen ej för bättre köp, än genom låghet,

står att vinnas.

Den gamla engelska entusiasmen synes här märkligen vara för-

svunnen, och skönjes nogsamt, att det tänkesättet för detta varit en en-

skild verkan af Bernstorffska krediten.

31.

Hemliga intriger pä grund af nådigt uppdrag från svenske konungen. Gyckel med

Sprengtporten.

Köpenhamn den 20 December 1787.
*

Med eders kungl. majtts nådiga tillstånd, skall jag allra först hålla

mig vid sjelfva dess höga skrifvelse.

Skall herr Schack-Eatlau störtas, kräfver eders kungl. maj:ts

höga intresse ett sådant offer (emot hvilken mening jag här nedanför

i underdånighet får uppgifva några nyligen mig bibragta tvifvelsmål),

så synes visserligen ingenting sådant bättre kunna påskynda, än när

man underrättar kronprinsen (förutsatt att han det icke tillförene visste)

om alla denne ministers brottsligheter emot sjelfva hans kungl. hög-

hets fru mor, eller kanske rättare sagdt, när man upphvässar det agg,

som en vältänkande son icke gerna synes kunna alldeles misskänna,

fastän det kunnat blifva insöfdt emot hans moders förföljare; och till

verktyg härvid vet jag inga säkrare personer att föreslå än herrarne

Bodendick och Eigelsen, som på en gång ega prinsens hemliga öra,

och äro herr Shack-Katlaus antagonister. Äfven så tjenlig och oför-

likneligen ginare vore den af eders kungl. maj:t äfvenväl påtänkta väg,

genom hennes kungl. höghet kronprinsessan; men, för att allra först

göra denna väg tillgänglig, ser jag ingen annan möjlighet än om eders

maj:t täckes hitsända en nog förförisk underhandlare, att kunna sätta

sig i besittning af sjelfva prinsessans hjerta. Blefve hon vunnen, hål-

ler jag före att här allting kunde uträttas, som någonsin af Danmark

begäras och åstadkommas kan. Ingen eger en så säker och fullkomlig

inflytelse på kronprinsen, som hans fru syster, och denna är en prin-

sessa, som förenar alla erforderliga egenskaper, för att både omfatta

och utföra betydliga saker. Den afsniak, man velat bemärka hos hen-

nes kungl. höghet för dess gemål, synes lätta tillgången till hennes

* Först efter en längre mellantid erbjuda rapporterna åter något af intresse.
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gunst och skilja henne vid det politiska tänkesätt, som synes fjettra

prinsen af Au«:[ustenburg vid Ryssland, och som vid denna prinsens åtrå

och osparda möda att skälla sig inllytelse kunde blilva betydande, om

detsamma ej af prinsessan blifver undertryckt. Jag vet ej huruvida

jag bör nämna ett ifrån Sverige hitkommet rykte, att herr baron Arm-

felt vore mycket gynnad af kronprinsessan och jemväl henne skulle

hafva att tacka för sin härstädes erhållna dekoration. Så obehagligt jag

det tror vara, att sådana rykten i Sverige utkomma, och derifrän hit

öfverföras, så törs jag dock anse dem vara utaf en god augur, och jag

måste bekänna, det jag för eders kungl. maj:ts höga intresse härstädes

intet önskligare inser, än om en sådan supposition besannades, och torde

det löna mödan, att eders kungl. maj:t täcktes vara betänkt på den-

sammas möjliga verkställande. De hennes kungl. höghet omgifvande

personer, som alla äro fruntimmer, äro dels så stoiska, dels så försig-

tiga, att man dem endast under auspicierna af ett giftermålsanbud nå-

got närmare får nalkas, och på den andra sidan åter antingen så obe-

hagliga eller så fattiga, att en hederlig karl nödvändigt måste inskränka

sig vid att på långt håll vörda dem.

För att komma tillbaka till herrarne Bodendick och Rigelsen, må-

ste jag bekänna, det jag hittills varit ur stånd att göra deras första

bekantskap. Som jag icke har hushåll, och förenämda personer al-

drig uti den vanliga societeten synas, äro alla kommunikationer dem

och mig emellan, likasom med flere personer hvilkas förtrolighet det

skulle varit angeläget att ega, afskurna. Den enda möjlighet att sätta

mig uti någon rapport med dem, blir att dem uppsöka uti de så kal-

lade klubbarne, hvaraf här ej mindre än några och trettio subsistera, och

hvaraf jag redan uti de flesta låtit mig till reception anmäla. Men,

allernådigste konung, hvarifrån skall jag taga tid och krafter till det

oafbrutna uppsökande af personer och saker, som här verkligen erfor-

dras, då jag nödgas att tillbringa hela dagen hos ambassadören, för

att komma honom att tro det jag ingenting har att göra, en tro, som

till den kära husfredens och en nödig anständighets bibehållande inför

publikum är väsentlig, och den hans excellence lyckligtvis verkligen re-

dan börjar att antaga, och då nätterna af mig måste användas vid

bläckhornet, alldenstund jag nödgas att sjelf skrifva och renskrifva de

arkrika, fast till innehållet fattiga rapporter, dem jag hittills hos eders

kungl. maj:t, på dess nådiga befallning, bort i underdånighet aflägga,

och hvilkas fortsättande eders kungl. maj:t jemväl framdeles synes
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kräfva? — I sanning, om eders kungl. majrt ej täckes i nåder bevilja

mig någon hjelpare, så blifver icke blott jag förlorad, det jag icke ens

velat nämna, utan dess egen höga tjenst måste uti mina händer blifva

vanvårdad. Derför åligger mig att härmedelst i underdånighet an-

hålla, det eders kungl. maj:t antingen täcktes med det första tillsända

mig en pålitlig person, den jag får nyttja uti de dess höga tjenst rörande

ärender, eller ock tillåta mig att insb'änka min härvarande åtgärd vid

att teckna mitt namn under ambassadörens, på bredden af dess depescher.

Statsministern grefve Bernstoff har uti förra veckan till danska

konseljen öfverlemnat en rapport på 16 ark öfver de senast af eders

kungl. maj:t vid detta hofvet förda negociationer. Hufvudmeningen af

denna exposé skall vara denna: att det vore angeläget för Danmark
att lefva uti bästa förstånd med Sverige, utan att likväl blottställa sig

emot Kyssland; att på denna fot bemälta negociationer på danska si-

dan blifvit förda, och att man jemväl varit så lycklig att under denna

princips vidmakthållande se eders kungl. maj:t med fullkomligt nöje

fara härifrån tillbaka, sedan man å ömse sidor lemnat sig de krafti-

gaste försäkringar om den uppriktigaste inbördes vänskap, hvarigenom

jemväl freden i norden och båda rikenas särskilda bästa blifvit mera

än någonsin faststälda och kringvärfda. För öfrigt lär grefve Bern-

storff uti denna rapport ej hafva underlåtit att från sig afböja alla

misstankar om någon enskild dervid hafd åtgärd, utan att allting skett

under konungens autoritet, med kronprinsens goda minne, samt uti

samråd med herrar kolleger uti konseljen. Sedan grefve Bernstorff

denna redogörelse, som med mycket bifall blifvit emottagen, aflagt, har

hela hans kontenans för allas ögon burit stämpeln af den säkerhet, som

han derigenom tros hafva vunnit, och ifrån den stunden har han jemväl

börjat att emot de härvarande främmande ministrarna tala med en

viss värdighet om den emellan hans hof och det svenska uppkomna

nya ställning, då han sagt, att derpå låge största vigt för sjelfva Dan-

mark och hela Nordens väl, i stället för att han tillförene detta ämne med
mycken legéreté behandlat, dock ej med nog framgång, efter dess då-

varande afsigt, emedan alla ministrarne genast penetrerat hans rätta

sinnesförfattning och utaf hans antagna kontenans fast mera dragit

ett öfverdrifvet omdöme öfver betydligheten utaf de under eders kungl.

maj:ts härvaro förefallna saker. Viss är jag, att om det här ofvan

omnämda cirkuläret ej redan vore expedieradt, komme det nu ej mera

4
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uti dagsljuset. Något som eljest uti allt detta frapperat mig, Jir, att

grefve Bernstorft", hvarken uti en sådan hans redogörelse inför danska

konseljen, ellor uti sina samtal med mig, framstält någon nödvändig-

het att ställa dessa nya förbindelser emellan båda rikena, om icke

undtT beskydd, dock i sammanhang med en eller annan främmande

makts deltagande derutinnan. Detta grefve Bernstorfts förhållande tyc-

kes i synnerhet böra förundra, i anseende till engelska hofvet, hvil-

ket han alltid funnits vara ganska tillgifven. Jag vet jemväl att han,

uti sina samtal med herr Elliot, ingenting mindre gjort ån gifvit an-

ledning till en sådan politisk utsigt. Som jag läst herr Elliots sena-

ste depescher, kan jag intyga att denne minister just beklagar sig inför

sitt hof öfver den förbehallsamhet, som herr grefve Bernstortf förefun-

nit, då han deremot högeligen berömt sig af det nådiga förtroende,

hvarmed eders kungl. maj:t täcktes behandla honom, samt att han

verkligen beflitar sig om att bringa någon direkt meddelande, emellan

eders kungl. maj:t och engelska hofvet, å bane rörande detta ämne. Att

förklara ett sådant grefve Bernstorffs förhållande, ser jag icke något

annat sätt än detta att det tillåfventyrs härrör af den öfvertygelse

han torde ega om både engelska och preussiska hofvens närvarande

ovilja emot det danska, hvilken till en stor del åstadkommits utaf de

ministrar, som den senare tiden hos bemälta hof residerat, och hvilka

till all olycka befinna sig vara utaf denna statsministers protegéer.

Grefve Reventlow, som senast varit i London, har derstädes så fullkom-

ligen misshagat, och sjelf erfarit så många missnöjen, att han förmod-

ligen ej mera lär gå dit tillbaka. Grefve Baudissin, som hittills

varit dansk minister uti Berlin, har nyligen begärt både sin rappel och

fullkomliga demission, hvilka honom jemväl ej lära nekats. Hvad

sistnämda hof, nämligen det preussiska beträffar, så är nyligen här-

ifrån dit afrest en kammarjunkare hos kronprinsen, vid namn Brocken-

huus, om hvilkens värf man ännu är oviss. Det föregifves att han be-

gärt tillstånd att göra denna resa, för att skingra sin sorg öfver den ny-

ligen gjorda förlusten af sin hustru, samt för att förse sig med en ny.

Andra deremot vilja tro att honom vore uppdraget ett dylikt ärende för

sjelfva kronprinsen, till hvilken förmodan hastigheten hvarmed denna

resa företagits, då herr kammarjunkare Brockenhuus nyss förut var de-

terminerad att resa öfver till Sverige, i synnerhet bidragit, helst det

ftr detta tillämnade giftermål emellan hans kungl. höghet och prin-

sessan Fredrique af Preussen, ehuruväl allt sedan suspenderadt, dock
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ej skall kunna anses att alldeles vara roraperadt. Jag kan ej annat

än dessa olika konjekturer i underdånighet anföra, ehuruväl jag ej är

säker om någon deras grundlighet. Skall jag jemväl yppa min enskilda

tanke härutinnan, så gör mig den snarast benägen att tro, det frågan

icke lär vara om något hans kungl. höghet kronprinsens giftermål.

Att ännu i underdånighet uppgifva mitt oförgripeliga omdöme
öfver en här ofvan framstäld idé, om indragandet af en eller an-

nan främmande makt uti eders kungl. maj:ts närvarande afsigter rörande

Danmark, så kan jag icke hindra mig att som önskligt anse, att en-

gelska och preussiska hofven uti en sådan underhandling skulle kunna

innefattas. Förmodligen skulle Sveriges rike, om det ock endast för

sig särskildt betraktas, dermed vara belåtet, men, i sammanhang med
detsammas nuvarande intresse i anseende till Danmark, så kunde väl

ingenting snarare åstadkomma och säkrare bibehålla en emellan Sve-

rige och Danmark afsedd förbindelse, än om förenämda 2:ne makter

derutinnan deltogo. Då försvunne på en gång både den publika och

den enskilda räddhågan, emedan en garanti af både den allmänna och

personliga säkerheten blefve lätt att åstadkomma och, i stället för fruk-

tan, skulle fastmera belöningstäflan intaga alla vederbörande, då det

är sannolikt att en samfäld konfederation emellan alla 4 ifrågavarande

hof skulle blifva af en subsidiarisk natur, hvarvid de publika och enskilda

finanserna i Sverige och Danmark vorde finnandes lika god räkning.

Såvida jag får sätta någon tro till herr EUiots yttranden, så är han

fullkomligt öfvertygad, att, ifrån den stund som hans hof och det preus-

siska deltogo uti eders kungl. maj:ts framställningar härstädes, enär dessa

utaf subsidieanbud (hvaraf England fick göra les frais) beledsagades,

skulle de med uppräckta armar genast blifva emottagna, doch ej af
grefve Bernstorf, utan af det andra partiet. Denna gåta upplöses

på det sättet att bemälte statsminister dels fattat någon köld emot

England genom den kollision, som emellan bemälta hof och prins

Karls af Hessen intressen uti frågan om kronprinsens giftermål uppkom-

mit, dels tanken varit för delikat, att kunna gifva händerna till brytande

af de formliga band, som emellan detta rike och Ryssland subsistera,

och hvarpå utbytet af Holstein, denna Bernstorffska docka, tryckt in-

seglet. Dessutom har grefve Bernstorff den senare tiden synts hysa

ett nit för v^ienska hofvets intresse, för hvilket jag ännu har ganska

svårt att göra reda, om det icke jemväl bör tros stå i gemenskap med

grefve Bernstorffs faderliga omtanke för holsteinska verkets bestånd.
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DtMoniot liar herr EUiot försäkrat sig ega både herr Schack-Ratlaus

och hans förnäruste anhängares parole att genopidrifva saken, och litar

han derpå, emedan de, såsom infödda danskar, lifiigare skola känna,

hvad deras frid tillhörer, och de verkligen för honom skolat sucka öf-

ver ryska oket, ehurnväl de beslutit, att detsamma tåligt bära till dess

de sågo att de med tull trygghet kunna sig det på en gång afskudda.

För öfrigt anser han dem både slugare och samvetslösare än grefve

Bernstortt", då han jemväl är öfvertygad, att klingande argumenter hos

dem skulle vara hvarken obehagliga eller onyttiga. Med visshet

törs jag häröfver ännu intet döma; men jag har det åtminstone trott

förtjena att blifva stäldt under eders kungl. raajrts högtupplysta gransk-

ning, hvarvid jag i underdånighet bör tillägga, att herr Elliot försäk-

rat mig, det han väl ej ännu kände sjelfva sina landsmäns tänkesätt,

i anseende till ett sådant uti Norden påtänkt nytt system; men att

han vore förvissad, det törsta öfvertygelsen, som engelska nationen

erhöll om eders kungl. majits böjelse att skilja sig vid franska allian-

sen, om denna böjelse verkligen stode att förvänta, skulle exaltera samma
nations redan fattade entusiasm öfver den frimodighet, värdighet och

styrka, som eders kungl. maj:t vid dess senaste hitkomst ådagalagt,

likasom jemväl öfver det nådiga sätt, hvarå eders kungl. maj:t den-

sammas minister, nämligen herr Elliot, värdigats behandla. Om ko-

nungens i England personliga böjelser för eders kungl. maj:t håller

sig denne minister alldeles försäkrad, och inser han jemväl möjlighe-

ten för engelska finanserna till de dubbla subsidiers bestridande, dem
han tror böra ligga till grund vid säkerheten utaf den nya ifrågava-

rande ställningen i Norden.

Hvad jag utaf alla dessa herr Elliots föregifvanden med största

säkerhet törs såsom sanfärdigt i underdånighet uppgifva, är hans håg
att vid en sådan tilläranad märklig hvälfning uti Europas system
hafva sin hand med deruti; och, om en sådan hvälfning verkligen

får till grund och föremål mensklighetens stora väl, hvem skulle

då icke vilja vara mån om den äran att densamma befrämja? Ända
till och med jag, som ingen ärelystnad känner, emotstår icke dess

frestelse, då frågan blir, att till min konungs ära och fäderneslandets

bästa min lilla skärf bidraga.
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32.

Åtskilliga parlanienteringar med Bernstorfif.

Köpenhamn den 27 December 1787.

Jag får i underdånighet härmedelst göra reda för mitt med grefve

Bernstorff hafda samtal.

Hans harm öfver de i Stockholm utkomna rykten och de honom

därigenom hos eders kungl. maj:t möjligen ådragna misstankar, lika-

som öfver den prejudice, som sjelfva ställningen emellan båda rikena

deraf kunnat lida, kunde icke vara lifligare. Den var fullkomlig. Jag

bör ock kanske säga detsamma om hans justifikation. Sedan han med
den honom egna liflighet demonstrerat mig både den moraliska och po-

litiska omöjligheten af en sådan instruktion, som den man velat ho-

nom tillskrifva, visade han mig sina egenhändiga koncepter till de in-

struktioner, han, allt sedan eders kungl. majrts senaste hitkomst, af-

färdat, så till danske ministrarne i allmänhet, sora i synnerhet till

danska chargé d'affair'en vid eders kungl. majrts hof. Derutinnan,

långt ifrån att innehålla den minsta likhet till hvad ryska ombuden

föregifvit, har jag ingenting annat funnit, än ett fullkomligt bestyr-

kande af de goda böjelser, dem eders kungl. maj:t härstädes åstadkom-

mit, och af Danmarks upprigtiga håg, att bibehålla sig i eders kungl.

maj:ts vänskap, fast utan att ådraga sig Rysslands hämd. Om blåa

bandet var alldeles icke nämdt uti någon af dessa instruktioner, utan

allenast i den till det ryska hofvet, emot hvilket, då kejsarinnan bort

förmodas att i synnerhet fästa sig vid denna klagopunkt, man ej kun-

nat undgå att sig deröfver undskylla. Sjelfva denna undskyllan be-

stod dock endast deruti, att kronprinsen ej kunnat refusera sig till en

sak, den eders kungl. maj:t betygat sig åstunda, då densammas nekande

nödvändigt skolat sättas på räkningen af dess personliga elaka vilja,

för hvilket hans kungl. höghet, så mycket mindre kunnat blottställa

sig, som han jemväl å sin sida, haft att begära prof utaf eders kungl.

maj:ts personliga välvilja, en favör för sin herr svåger, prinsen af Au-

gustenburg. För öfrigt buro alla utlåtelserna den stämpel att, i samma
mån som förståndet emellan Sverige och Danmark genom eders kungl.

majrts härvaro vunnit, hade man å danska sidan deraf begagnat sig,

för att ett sådant förstånd till sjelfva Ryssland utvidga, hvartill man

jemväl trott sig kunna fatta ett skäligt hopp, då eders kungl. maj:t

uti alla sina yttranden ådagalagt en utmärkt aktning och tillgifvenhet

för kejsarinnans person. Emot dessa så fattade instruktioner kunde

I
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jag icke nj^igot annat hafva att påminna, än i synnerhet onödigheten och

oniöjligheton af en gemensam sammansättning af alla de tre nordiska

maktorna, då jag ibland annat förestäldo den deraf för Sverige och

Danmark oundvikligen härtlytande subordinerade roll, uti Europas all-

männa saker, då desse tvanne riken, sins emellan välförenadt', voro be-

rättigade att spela en hufvudroU, och derigenom jemväl i anseende

till sjelfva Kyssland, blefve åstadkommen en jemvigt, som endast för-

mådde sätta gränser för detsammas oinskränkta inkräktningslystnad.

Det förstås af sig sjelf, svarade grefve Bernstorft", att Danmark och

Sverige i alla fall böra göra gemensam sak, och ett förbund med

Ryssland gifver dem dertill den bästa anledning. Då jag å nyo före-

stälde, att detta ändamål mycket säkrare och naturligare påskyndades

genom en enskild förening emellan Sverige och Danmark, alldenstund

Kysslands första vilkor utan tvifvcl blefve det, att dess förehafvanden

ej måtte hindras eller motsägas, yttrade grefve Bernstorft": "tachons

avant tout de tranquilliser la Kussie, et apres, nous verrons ce qu'il y

aura å faire. Tant qu'elle aura des om brages, il est impossible ä

nous autres, de rien commencer." Jag fick då lof att för den gån-

gen afbryta detta ämnet, för att komma tillbaka till första anlednin-

gen till detta samtal. Sedan jag fått se sjelfva dokumenterna, blef

det mig omöjligt att emotstå den ömma vältalighet, hvarmed grefve

BernstorlT förestälde mig omöjligheten, att hvarken såsom enskild man
betraktad, eller såsom dansk statsminister, man månde betrakta hans

personliga karakter, hvars hederlighet han trodde vara fri för misstan-

kar, eller hans erfarenhet uti politiska saker, som dock ej heller voro

så alldeles nya, omöjligheten, säger jag, att hafva gifvit en instruktion,

så alldeles stridande emot hans hofs både intresse och önskan, och till

hvilkens vederläggning eders kungl. maj:t egde i händerna de mest

autentika dokumenten Min slutliga begäran hos grefve Bernstorflf

blef då, att han samma justifikation, han emot mig utfört, ville låta

aflägga hos hans excellence herr riksrådet grefve Oxenstjerna, ge-

nom danske chargé d'affair'en i Stockholm, samt tillika denna chargé

d'ailaires ålägga att i framtiden till alla delar iakttaga ett sådant

förhållande, som i det möjligaste blefve i stånd att förekomma alla

ilWiljares tillbud, eller att åtminstone, om de skulle förnyas, betaga

dem deras verkan. Det ena och det andra lofvade grefve Bernstorft'

att genast med första post efterkomma, åläggandos mig tillika, att un-

der framförandet af nya, de starkaste försäkringar af dess underdåniga
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vördnad för eders kungl. maj:ts höga person och uppriktiga nit för den

goda saken, skingra alla misstankar öfver något dess deremot stridande

företagande. För öfrigt betygade mig grefve Bernstorff, hurusom han

önskade att ej behöfva' låta komma något af allt detta till kronprin-

sens kunskap, hvars fullkomliga tranquillitet öfver sin ställning med eders

kungl. maj:t han trodde icke böra derigenom störa, alldenstund bemälte

prins ännu vore alldeles okunnig om det i fråga varande.

33.

Schack-Ratlaus afsked. — Dyningar efter Struenseeska katastrofen.

Köpenhamn 12 Juni 1788.

Man vill numera hafva upptäckt ett nytt motiv till hr Schack-

Katlaus tagna afsked. Ifrån längre tid tillbaka har man trott, att

den härstädes etablerade oinskränkta tryckfriheten skulle vara osmak-

lig och farlig för alla dem som inom sig hyste någon hemlig före-

bråelse. Geheimerådet Schack-Eatlau har ifrån början allramest ifrat

deremot. Nyss har i Altona utkommit en tysk broschyr, kallad "Au-

tentiska och högst märkvärdiga upplysningar rörande grefvarne Stru-

ensees och Brandts katastrof, som innehålla mycket skabrösa anekdo-

ter rörande denne minister och som äro gjorda för att skaffa honom

inquietude. Man tror, att dessa uppenbarelser och utsigter af deras

fortsättning, mera än något annat, förmått hr Schack-Eatlau att i

tid undandraga sig det stora ljuset och de dermed förknippade faror.

Kammarherren Falckenskiolds hitkomst har ej heller kunnat vara be-

haglig för bemälte minister, och tros att dennes tilltagsenhet i syn-

nerhet kommit hr Schack-Ratlau att frukta. Kammarherre Falcken-

skiolu tros vara auktor till ofvannämda skrift, och förmodas att uti

de enskilda företräden han haft hos kronprinsen, hvarken herr Schack-

Ratlau eller någon annan af motorerna till revolutionen af år 1772

blifvit skonad.



III.

Tronföljarevalet i Örebro 1810.

1.

Inledning: Don Juan - konungamakaren Gyllembourg - Ehrensviird; hans sällsanuna Icf-

nadsöJen och TörhåUande till fru Heiberg. — Luftballongspolitiken. — Öfvergiing till

18 10 drs händelser.

Det svenska tronföljarevalet efter Karl Augusts död — liar med
rätta en dansk författare yttrat * — är en af de märkvärdigaste till-

dragelserna i den nyare historien, lika märklig genom de aflägsna och

vexlaode skådeplatser, hvarpå valet förhandlades, de historiska person-

ligheter, det satte i rörelse, den oförutsedda utgång det fick, liksom

genom en högre styrelse, och de oberäkneliga följder som det utöfvade

på hela den europeiska politiken.

Till fortsättning af skildringarna ur Danmarks nyare historia, är

det nu i sin ordning att upptaga de danska kandidaterna till svenska tro-

nen, hvarraed särskildt romantiska omständigheter äro förbundna.

liedan ett år efter konung Kristian VII:s död, nämligen den 13

Mars 1809 hade, såsom bekant år, konung Gustaf IV Adolf genom en re-

volution nödgats nedlägga regeringen och tillika med sin familj lemna

riket. Som hela verlden vet, valdes derpå hans farbroder hertig Karl

till konung och kallade sig Karl XIII; men som denne icke hade några

bröstarfvingar ansågs det under Sveriges dåvarande politiska ställning nö-

digt att välja och adoptera en främmande prins. Prins Kristian August

af Augustenburg var på den tiden öfverbefalhafvare i Norge och stod

med en norsk här vid det då i krig med Danmark-Norge varande Sve-

riges gräns. Genom sitt löfte att under tiden förhålla sig stilla gjorde

han det möjligt för sin vän Georg Adlersparre att med den vestra

*C. F. Wegener, "Actmä.ssige bidrag till Danmarks historie," hvilket ar-

l)€te vi äfven i det följande på flera ställen anlitat.

Från Europas ho/. '^ ^
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svenska arméen lemna gränsen och tåga till Stockholm för att der ut-

föra statshvälfningen. Prinsen gaf konung Fredrik det rådet att söka

blifva vald till tronföljare i Sverige och sålunda bringa till stånd en

förening af de tre nordiska rikena. Detta råd upptogs af den danske

konungen mycket g3'nsamt. "Jag erkänner till fullo- allt hvad ni har

gjort och vill göra," skref han till prinsen den 5 April 1809. "Jag

finner också, att hvad ni kan verka är bättre än om jag sjelf direkt

handlade. Sveriges förening med Danmark är det stora mål, vi begge

vilja arbeta för. De af er valda medel approberar jag alldeles." Den

18 April skref han: "Jag tackar er mycket för den ifver ni visar för

de tre nordiska rikenas förening. Jag sjelf kan icke verka omedelbart

i denna sak; ty obekant med mina allierades verkliga mening, bör jag

vara försigtig för att ej komprometteras." Konungen hyste för sina

öfriga länders skull betänkligheter mot upphäfvandet af enväldet. Han
ansåg nämligen att detta, till och med der det blott faktiskt bestod,

var det säkraste medlet att hälla de särskilda landsdelarne af hans

monarki samlade till ett helt. Efter att ha framstält sina betänklighe-

ter mot den punkt af Sveriges nya konstitution, enligt hvilken, när ko-

nungen var stadd på resa, statsrådet skulle regera, äfvensom mot att

Sverige skulle vara valrike, visserligen ej på en person men dock pä

vissa familjelinier — yttrade han dock i ett bref till Kristian August

den 15 maj 1809: "Hvad i öfrigt konstitutionen beträffar, så finner

jag mycket godt deri" samt: "Men med allt detta kan och bör jag mot-

taga den svenska kronan, om kejsar Napoleon verkligen ville tala för

den saken och icke såsom nu är fallet utlåta sig i detta ämne, och

jag vid antagandet af kronan kunde göra det vilkor, att jag skulle upp-

fylla denna konstitution, för så vidt jag såsom konung i Danmark och

Norge kunde vidblifva uppfyllandet af mina nu hafvande pligter."

Från dansk sida har blifvit framhållet att prins Kristian August

härvid spelade ett dubbelt spel, och att han, medan han skenbart ar-

betade för de tre nordiska rikenas förening under Fredrik VI, i sjelfva

verket stod i hemligt förstånd med det parti i Norge, som åsyftade

detta lands skiljande från Danmark, och det parti i Sverige, som ville

i Norge skaffa Sverige en ersättning för Finlands förlust och bringa

till stånd en förening mellan båda rikena under prinsen sjelf såsom

konung. Fredrik VI blef också missnöjd med den overksarahet prin-

sen alltsedan statshvälfningen i Stockholm visade i förhållande till Sve-

rige. Han befalde honom den 28 Maj att afbryta underhandlingarne
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och besätta de svenska gränsprovinserna; då skulle man ha någonting

att lägga i vägskillen vid tronRljarevalet, Han förnyade denna befall-

ning den ö Juni: "Jag beder er, skref han, att icke mera negociera,

utan strängt följa mina instruktioner och vara beredd på att angripa;

om detta sker, är jag viss på en lycklig utgång."' Två dagar derefter

inskärpte han ytterligare hos honom denna befallning. Han ogillade

starkt prinsens egenmäktiga aftal med svenska herrar, erinrade honom

om de pligter han såsom krigare var skyldig sin öfverfältherre, samt erin-

rade hononi också om, att Norge och Danmark voro ett och regerades af

samma konung, "Men detta fordrar unitet i handlingarne, och liuru

kan detta tänkas, när de olika auktoriteterna arbeta emot regeringen.

Jag måste derför ännu en gång bedja er att följa mina befallningar

af den '2S Maj och 5 Juni och icke deri göra någon förändring." Han

vädjade derefter till sin gamla och uppriktiga vänskap för prinsen och

fbrestäjde honom, hvem Danmarks allierade, Ryssland och Frankrike,

hotade, med sin mäktiga fiendskap, alldenstund de anklagade Danmark

for trolöshet i att uppfylla sina förpligtelser.

Då icke heller denna skrifvelse hade någon påföljd, befalde ko-

nungen i ett nytt bref till prinsen af den 15 Juni, att denne, så snart

ryssarne inryckt, genast skulle taga Bohuslän, Göteborg, Venersborg,

Karlstad och Klarelfven i besittning samt tillade dessa skarpa ord:

"Om ers durchlauchtighet ännu ej förstår min mening eller kan utföra

den, så har ni att ofördröjligen resa hit (till Köpenhamn), på d(^t att

jag muntligen mä afgöra det med eder, som min penna har varit för

svag till att tydliggöra för eder. Efter mina grundsatser såsom sta-

tens styresman och öfverfältherre bör det alltid arbetas; dessa och inga

andra böra vara rättesnöret för edra handlingar. Enhet i statsstyrel-

sen är det, hvarpå det kommer an, och allt annat är onyttigt. Vore

ej detta förhållandet, behöfdes knappast någon konung."

Men utan tvifvel ansåg Kristian August, att den rätta vägen att

vinna svenskarne för en union mellan de tre rikena — som ju konung

Fredrik sjelf åsyftade — icke kunde vara att med vapenmakt taga i

besittning någon af deras provinser och städer och eftertryckligt full-

följa kriget mot dem. Häruti visade han mera blick för nödvändigheten

att taga hänsyn till hvart och ett af de nordiska folkens nationela

.sjelfständighetskänsla än Fredrik VI, som i detta afseende synes ha va-

rit mera fången i den dynastiska envåldspolitikens traditioner.

Men såsom ett vitnesbörd emot prinsens pligttrohet som konungens
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af Danmark ställföreträdare i Norge anför den redan nämde danske

författaren det af svenska riksdagen för tronföljarevalet tillsatta hemliga

utskottets berättelse till konung Karl XIII om Sveriges förhållande till

främmande makter, konungens svar på denna berättelse och utskottets svar

till konungen. I dessa dokument talas nämligen om de stora och vig-

tiga tjenster Kristian August gjort Sverige, och i det sistnämda att

"hans val fill tronföljare skulle öppna utsigten till en närmare förening

mellan Norge och Sverige", samt att man borde skynda med att välja

honom, emedan han icke länge kunde fortfara med "en overksamhet,

som blottsäller honom för det danska hofvets missnöje."

Två dagar derefter framlade Karl XIII för riksdagen sin propo-

sition om Kristian Augusts val till svensk tronföljare. Prinsen, genast

underrättad derom genom ett bref från Adlersparre, gaf ett afböjande

svar. Men den 18 Juli valde riksdagen honom. Under den korta ti-

den mellan mottagandet af Adlersparres bref och sjelfva valet skref

prinsen tvänne bref till konung Fredrik VI, i hvilka han meddelade att

han afböjt anbudet. Härigenom skingrades konung Fredriks väckta miss-

tankar mot prinsen. Han ansåg sig böra godtgöra en begången orätt-

visa. Han utnämde prinsen till ståthållare i Norge och till fältmar-

skalk. "Min svåger, prins Fredrik af Hessen, vår gemensamme vän,

skall kommendera under eder; ty min befallning af den 14 Juli (angå-

ende besättandet af Göteborg, Venersborg m. m.) skall utföras; men
ni skall icke personligen strida mot män, som ha visat eder så myc-

ket förtroende.'"

Underrättad om sjelfva valet, svarade prinsen, att han icke kunde

mottaga det, förr än Sverige slutit fred med Danmark, och konungen

af Danmark gifvit sitt samtycke till hans mottagande af den svenska

tronföljden.

Det kunde icke länge blifva doldt för Fredrik VI, huru saken

verkligen stod. Han tog den mycket lugnt. I ett bref till prinsen af

den 6 Augusti yttrade han: "Att jag hellre ser Sveriges krona på edert

hufvud än på någon annans, det hvarken vill eller kan jag neka."

Hvad som berättas, om att han framför allt icke ville unna augusten-

burgarne svenska tronen, att han försökte förmå Napoleon att ogilla

valet, och att han nu anbefalde ett infall i Sverige är, anmärker Wegener

"lögn alltsammans, det senare så mycket mera som detta, enligt of-

van citerade egenhändiga skrifvelser, var en gammal befallning, som

ingalunda nu först blef gifven".
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Men konungen fordrade af prinsen, att lian skulle hålla sig utan-

för honom icke vidkommande diplomatiska förhandlingar och öfver-

lemna krigets förande ät Fredrik af Hessen, nfir denne kom till Norge.

Han hade tydligen farhågor för de planer, hvilka hystes af ett stort

parti i Sverige, att prinsen skulle taga med sig Norges rike, hvilket

skulle förenas med Sverige. Samma planer fullföljdes i Norge af grefve

Wedel Jarlsberg och hans parti. Konungens missnöje med det infly-

tande, prinsen såsom ståthållare i Norge utöfvade, växte dagligen.

Genom licensbref och andra friheter, som lättade de band, hvilka

tryckte handeln, sökte konungen stilla missnöjet i Norge och lyckades

äfven någorlunda deruti. Fredrik VI önskade nu att så hastigt som

möjligt ta fred med Sverige. Den 28 Augusti proklamerades Kristian

August formligen såsom Sveriges tronföljare. Men äfven efter denna

tid uppehöll han sig i Norge för att öfvervaka fredsslutet med Dan-

mark, ehuru hans förhållande till Fredrik VI fortfor att vara obehag-

ligt. Den 10 December 1809 slöts freden i Jönköping mellan Dan-

mark och Sverige, som lemnade de gamla förhållandena oförändrade.

Såsom svensk kronprins vann Kristian August (Karl August, så-

som han numera kallade sig) i hög grad folkets tillgifvenhet och ut-

öfvade ett vigtigt inflytande på regeringens gång. Men hans bana i.

Sverige blef, som l<ändt är, helt kort i det han plötsligen dog den 28

Maj 1810.

Vid det svenska tronföljarevalet efter Karl Augusts död följde

det af sig sjelft att hans vänner och anhängare strax måste tänka på

hans broder hertigen af Augustenburg. Karl XIH sjelf hade icke, åt-

minstone under sin svaga ålderdom, någon sjelfständig vilja eller mot-

ståndskraft. Hans mening var deras, som för hvarje tillfälle beher-

skade honom, och ännu var makten hos Adlersparre och männen af

1809. Således måste hertigen från början vinna försprånget framför

alla sina medtäflare. Ingen var verksammare eller ifrigare än Adler-

sparre. Redan samma dag, som underrättelsen om kronprinsens död

kom till Stockholm, den 31 maj, vände han sig till konungen med en

rekommendation för hertigen, och dagen derefter meddelade han denne

skriftligen" sitt råd och sin mening. Han anmärkte att hertigen var

en älskvärd man, hvilkens kunskaper berömdes af dem, som nyligen

varit tillsammans med honom i Ramlösa, likasom han också i Dan-

mark hade öfverstyrelsen öfver hela undervisningsväsendet; att herti-

gen liknade den afiidne brodern i hårets färg, blicken och växten och
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hade efter denne broder en ärfd företrädesrätt till den svenske konun-

gens kärlek, det svenska folkets tillbedjan och "norrmännens lefvande

hängifvenhet!" Adlersparre tillade till de sista orden: "jag vågar icke

uttrycka mig tydligare." Ja, han lät till och med idéen om de tre

nordiska rikenas union framskymta igenom valet af den augustenburg-

ske hertigen, i det han erinrade om, att denne stod i ett mycket lof-

vande slägtskapsförhållande till det danska konungahuset och hade en

tolfårig son, som också hette Karl August. Hela framställningen är

den bästa kommentar till den idé, som tillskrifves den aflidne Karl

August, nämligen idéen om en allmän nordisk union, inom augu-

stenborgarnes slägt. Till följd häraf rådde Adlersparre konungen, att

han oförtöfvadt skulle inbjuda hertigen till sig under förevändning af

att vilja öfverlemna till honom broderns papper och qvarlåtenskap; att

han ännu samma dag skulle utfärda ett kallelsebref till ständerna för

att tillintetgöra inländska och utländska kabaler; och likaledes, att han

skulle strax vända sig till Napoleon och försäkra sig om hans bifall

till hertigens val.

Adlersparres råd följdes. Ett kungligt patent af den 1 juni ut-

skref riksdagen till den 23 juli i Stockholm. En kunglig handskrif-

velse af den 2 juni inbjöd hertigen af Angustenburg under ofvan nämda

förevändning; en annan kunglig skrifvelse afgick samma dag med en

kabiuettskurir till Napoleon.

Det kan knappast råda något tvifvel om, att hertigen både af

sitt parti i Stockholm var underrättad om afsigten med denna inbjud-

ning och till och med derförutan mycket väl förstått det af sig sjelf.

Icke desto mindre undandrog han sig att personligen uppträda i Stock-

holm; han var ännu, svarade han, alltför betagen af sorg öfver sin bro-

ders död för att vara presentabel vid ett stort hof. Han synes öfver-

hufvud icke nu väntat ett hastigt åtgörande af tronföljarevalet. Han

hoppades att kunna underhandla derom, och han skyndade att utbyta

sin ständiga vistelse i Köpenhamn mot en ständig vistelse i Angusten-

burg. Derifrån skulle han bäst kunna underhandla, menade han. Men

säkert är emellertid, att denna beräkning eller detta dröjande och denna

obestämdhet just beröfvade honom det afgörande ögonblicket.

Såsom valkandidater nämdes vidare konung Fredrik VI af Dan-

mark, prinsen af Oldenburg, som var kejsar Alexanders svåger, ja till

och med den unge prins Kristian af Danmark. Bland dessa fann sig

Fredrik VI af omständigheterna rent af tvungen att uppträda såsom



291

tronkandiilat. Han var icke okunnij,' om de planer, som hystes af det

i Sverige härskande partiet, hvilket arbetade för hertigen af Augusten-

burg. Detta parti ansåg efter Finlands förlust Norges förvärfvande

nödvändigt till betryggande af Sveriges vestra gränser, då df^n östra

gränsen var beröfvad sitt bålverk. Fredrik VI hade aldrig något för-

troende till hertigen af Augustenburg, och dennes handlingssätt— dådet

i anledning af tyska rikets upplösning gälde att ordna Holsteins ställ-

ning till konungariket Danmark, — var egnadt att framkalla bilder från

den förflutna men icke aflägsna tid, då förbindelsen mellan Sverige och

Holstein-Kielska furstarne hotade Danmark med undergång. Dessa faror

kunde Fredrik VI afvärja endast genom att sjelf blifva Sveriges tronföljare.

Hoppet om att nå detta mål syntes icke heller alldeles ogrun-

dadt. Fredrik VI var icke så lärd och vältalig som hertigen; men

han var också fri från dennes pedanteri och skolmästareväsen, som

svenskarne icke tyckte om, och han hade ett ypperligt naturligt för-

stånd, en praktisk blick och ett ädelt och godt hjerta. Han var icke

bepröfvad fältherre; men han var dock en öfvad militär. Han kunde

icke lägga Norge under Sverige; men han kunde utan blodsutgjutelse

förena både Norge och Danmark med Sverige. Han kunde ändtligen

stödja sig på kejsar Napoleons mäktiga vänskap och rekommendation.

Redan strax efter det att budskapet om Karl Augusts död kommit till

Paris, hade den dervarande svenske konsuln Signeul underrättat grefve

von Engeström om, att Napoleon önskade Fredrik VI vald till tron-

följare i Sverige, och på samma tid lästes i en halfofficiel fransk tid-

ning (Journal de Tempire för den 17 juni 1810) en artikel, i öfversätt-

ning lydande som följer:

"Det olycksbringande slag, som i Sverige drabbat en tapper och

begåfvad prin.s, kommer att nödvändiggöra sammankallandet af en ur-

tima riksdag derstädes. Emellertid kommer detta konungarikes poli-

tiska hållning derigenom ej att undergå någon förändring. Man för-

utser att svenska folkets röster ej komma att tilldelas andra prinsar

än de som hylla kontinentalsystemet. Utan tvifvel skall man komma
att å listan uppföra en oldenburgsk prins och en närboende konung,

som vid sista tronföljarevalet blef föredragen af provinserna Jemtland

och Dalarne framför den aflidne prinsen af Augustenburg. I alla ti-

der hafva engelsmännen fruktat föreningen af de tre skandinaviska kro-

norna, emedan de veta att den omedelbara följden af Östersjöns stång-

ande skulle blifva ett anfallskrig i Ncydsjön och beständig oro för Skot-
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lands och Irlands kuster. Detta är orsaken hvarför engelske ambassa-

dören på riksdagen 1743 förstod att hindra valet af en tronföljare, som

eljest hade den allmänna rösten för sig. Men engelsmännens triumf

förbereddes den gången af en makt, med hvilken England för närva-

rande befinner sig i krig. Hvarje upplyst och välsinnad svensk skall

förstå att uppskatta de olycksbringande följder, som dessa machina-

tioner af den engelska politiken kostat hans fädernesland. Uti hela

norden existerar det näppeligen mer än en nationel känsla, nämligen

att sluta sig fast tillsammans och hålla sig på sin vakt mot alla de

insinuationer, som kunna komma att göras af den engelska regeringen."

Således var konungen af Danmark offentligen nämd som valkan-

didat. Vi komma nu till konungamakaren Gyllembourg.

I Köpenhamn på den Gyldendalske boghandels förlag har nyli-

gen utkommit en diger volym med titeln "^ Peter Andreas Heiherg

og Tliomasine GylJemhourg. En beretning, stöttet på efterladte breve^

ved JoJianne Luise Beiberg.'^ Det är Johan Ludvig Heibergs efter-

lefvande maka, den stora skådespelerskan fru Heiberg, som här teck-

nar sin svärmors förhållande till sina båda män: den frånskilde och i

landsflykt förjagade, ryktbare författaren P. A. Heiberg, och den gyn-

nade älskaren, sedermera lagvigde maken Ehrensvärd-Gyllembourg, in-

blandad i Gustaf lll:s mord och derför landsflyktig äfven han samt

minnesvärd såsom tilltänkt konungamakare i norden 1810, då han ville

sätta Sveriges och Norges kronor på Fredrik VI:s hufvud i stället för

på Bernadottes.

Som våra läsare finna, innebära redan dessa nakna fakta en hop-

ning af ovanliga omständigheter. Men de besynnerliga öden, de hand-

lande personerna undergått, äro endast biomständigheter vid framkal-

landet af intresse för dem. Tyngdpunkten i denna bok ligger i lidel-

sernas lössläppta tummel, då det fåfängt bryter sig mot lifvets höga

sedliga makter.

Boken är åtföljd af tvänne ypperligt utförda porträtt: den för-

kroppsligade intelligensen och det förkroppsligade behaget. Så borde'

den man se ut, som, då hans fädernesland utstött honom, blef uppta-

gen i Talleyrands lysande krets och såsom handsekreterare följde qvick-

hufvudet-ministern på dennes diplomatiska resor i Europa under de

napoleonska krigen. Och sådana borde anletsdragen vara hos den älsk-

liga författarinnan till "En hverdagshistorie".

Peter Andreas Heiberg var en på samma gång hård och lidelse-
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full natur. De qvickhetsgnistor han kastade ikring sig voro diaman-

tons, icke raketens. Derjemte funnes hos honom verkligt stora och

ädla karaktersdrag. Må vi nu kasta en blick på hans lofnadssaga.

Född i Vordingborg 1758, gjorde han som dramatisk författare

raed sitt första skadespel "Forvandlingcrne" 0782) mycken lycka och

fortsatte sedan under en lång tid sin dramatiska verksamhet. Vid

sidan deraf väckte ock hans kritiska bidrag till flere tidskrifter stor

uppmärksamhet. Hans skarpa förstånd, hans hvassa satir, hans qvicka

framställningar på både vers och prosa skållade honom många vänner

och läsare, men också fiender, hvilka togo anstöt af hans ofta hänsyns-

lösa angrepp. Under de vid den tiden i Danmark rådande stränga

pressförhållandena blef han derför flere gånger lagförd och ådömdes

höga böter. Dessa motgångar gjorde honom emellertid icke försigti-

gare — tvärtom blef hans penna allt mera spetsig och hänsynslös.

Vissa af hans infall öfvergingo nästan till ordstäf, såsom versen:

Ordenei" häiifyer nian på idioter,

Stierner og band man knn adelen gier;

Men om de MalUnger, Suhmer og liother

Man ei et ord i aviserne ser.

Dog, har man hjerne,

Kan man jo gjernc

Undväre orden og stjerne.

Dessa ord ådrogo förf. 150 rdr böter, emedan domstolen ansågs

att det var "udenfor al tvivl, at der i hans ord ligger ej 'allene en

fornärmelse mod disse personer, men tillige en dumdristig kritik över

Hans Majrt Kongens forhold med at uddele ordener."

Den stora allmänheten skrattade, men vederbörande blefvo vid

allt sämre humör. Anledningen att göra sig den farliga pennan helt

och hållet qvitt tog man ur följande påfund. Uti en afhandling med
titeln Sprogcjranshnhuj hade förf. sålunda förklarat oxå^i pyivHcgier:

"Et ord der er sammensat af de to latinske ord 2^^'ivantia legihus.

Man finder allerede spor dertil i det gamle Testamente. Nahoth havde

et privilegium på at hoIde kro i Samaria. Achah fik lyst til dette

privilegium; og den skammelige made, hvorpå han, som en mägtig

mand, erhvervede sig det, kan läses i förste Kongernes bogs et og ty-

vende kapitel. Af denne historie er der, efter sigende, skrevet en tra-

gedie, der skal våra spillet på et theater när ved Kjöbenhavn."

Den rättegång, som nu följde, medförde en landsförvisningsdom,
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livilken meddelades förf. julaftonen 1799. Den 7 februari af det nya

århundradet bestämdes för hans forslande utom Danmarks gränser. Ett

litet sällskap vänner superade hos honom, och kl. 10 kom en vagn,

förspänd med fyra hästar, för att föra honom till Korsör. Då han

kom ut för att stiga i vagnen, fann han gatan vimlande af menniskor,

hvilka tillropadq honom eti Ijudeligt vivat. Sjelfve nattväktaren svängde

sin "morgonstjerna" och instämde med det öfriga publikum, som följde

förf. ända till Vesterport eller till och med ett stycke derutanför. — Och

i det hem, han nu för alltid lemnade, satt en ung maka med en späd son.

17 år gammal, hade Thomasine Buntzen år 1790 inträdt i äk-

tenskap med den då 32-årige Heiberg, hvilken som språklärare blifvit

personligen bekant i hennes fädernehem. Den lilla flickan såg, liksom

•de andra, upp till den berömde mannen och betraktade det som en

stor ära att blifva undervisad af honom. Med stark hjertklappning och

blodet uppe i de annars bleka kinderna infann hon sig den första tim-

men med sina böcker under armen, rädd för att misshaga den kloke

läraren. Men allt gick bättre än hon vågat hoppas, lektionerna fort-

sattes, hon ansträngde sig efter bästa förmåga och fick allt jemt be-

röm för flit och påpasslighet. Denna undervisning räckte ett par år,

och Thomasine förvärfvade sig goda språkkunskaper. Ändtligen en

dag hände det, till gubben Buntzens, men ännu mera till den unga

flickans öfverraskning, att den dubbelt så gamle, lärde och af alla om-

talte skalden P. A. Heiberg begärde hennes hand af fadern, som fann

sig i hög grad smickrad af anbudet, liksom den lilla anspråkslösa flic-

kan kände, att afslag omöjligt kunde gifvas en sådan man, i synner-

het då det sades henne, att hennes moder i himlen skulle glädja sig

öfver denna förbindelse. Ett fullständigt svärmeri grep henne vid tan-

ken på att kunna fröjda sin förklarade moders ande, och inom kort

firades trolofningen.

Äktenskapet blef emellertid icke lyckligt. Förstämd öfver ta-

langens vanliga lott i de små landen: strid och näringsbekymmer, blef

Heiberg snart i sitt hem snäf och fåordig. Aret efter föreningen födde

hans hustru honom en son, som i dopet erhöll namnet Johan Ludvig. Den

adertonäriga modern älskade passioneradt sitt barn, men hennes lycka

var icke oblandad. Familjefadern kunde sitta hela timmar stum i en vrå

af rummet. Hans maka blef stundom verkligt förskräckt för hans kalla,

stränga blickar, men kände sig derjemte olycklig öfver att icke kunna

hjelpa honom i de bekymmer, som hon såg hvila tungt på hans sinne.
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Efter revolutionens blodigaste period sände den nyskapade franska

republiken en legation till Danmark. Dess medlemmar infördes i Hei-

bergs hem, der de sympatiskt emottogos af den republikanskt sinnade

vSrden. Husets unga, blyga, nästan barnsliga fru, som graciöst utförde

en vfirdinnas pligttT, ildrog sig genast i hög grad deras beundran och

uppmärksamhet. Till och med hennes man förvånades ölVer att se den

lätthet, hvarmed hon rörde sig i dessa nya förhållanden, och den fär-

dighet, hvarmed hon uttryckte sig på det främmande språket. Små-

ningom visade det sig blott alltför tydligt, att hon hos en af dessa

dagliga gäster väckt en lidelsefull kärlek. Hon i sin ordning emottog

hans hyllning med nedslagna ögon och rodnande kinder; lör första gån-

gen i sin lefnad genombäfvades hon af känslor, ät hvilka hon icke ens

kunde gifva något namn, på en gång Ijufva och förskräckande. Så

snart hon pä allvar märkte, hur farligt det var, sade hon en dag till

Heiberg: "Jag ber dig, för icke dessa fransmän så ofta hit; det kan

bli vådligt för mitt lugn." Heiberg log öfverlägset och svarade: "Äh,

icJiC annat än det — du liar din frihet.^'

En order hemkallade emellertid den unge Don Juan till Frank-

rike just i samma drag. Hon var tills vidare frälst från faran. Ett

par, tre år förflöto i den vanliga kalla temperaturen, men så kom den

svenske emigranten Ehrensvärd-Gyllembourg, och nu slog gnistan upp

i full låga.

Hvad härpå följde är någonting så sällsamt, att det nästan kan

betraktas såsom ensamt stående, om än kanske icke i verkligheten, så

dock inom literaturen. Åtminstone kunna vi icke påminna oss, att

några på en gång så intima, så spirtuella och sä dramatiskt lefvande

aktstycken, som den unga rikt begåfvade qvinnans brefvexling med

den i landsflykt jagade mannen och med den lycklige älskaren, någon-

sin blifvit offentliggjorda.
*

Man kan lätt förstå, att utgifvarinnan länge tvekat att öfverlemna

sådana dokument åt allmänheten. Året före sin död — berättar hon

— genomgick Johan Ludvig Heiberg alla sin papper. Medan han vid

detta tillfälle förstörde en mängd enskilda bref, skonade han allt som

kunde belysa förhållandet mellan hans föräldrar, deras äktenskap och

skilsmessa. Att icke äfven dessa bref offrades åt lågorna, låg säkert

* Boken har ock hos allmänheten rönt en ovanlipj tVamgånt?, i det den

under loppet af några månader upplefvat tre upplagor.
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deruti, att han ansåg dem höra offentligheten till, såsom egnade att

beriktiga den hittills gällande uppfattningen af förhållandet.

Skild från vänner och fädernesland, längtade Heiberg framför

allt efter sin älskvärda maka, hvars tjusningskraft nu gått upp för

honom, och han rasade först som ett såradt vilddjur, då hon förkla-

rade allt vara slut dem emellan. Han kastade sig sedan verkligen

ned i stoftet, som han sjelf säger, han var villig äfven till de allra

största förödmjukelser inför danska regeringen, om han blott finge

vända åter till sitt hem. Men allt var fåfängt. Voro svartsjukans

demoner lössläppta i hans eget inre, så njöt hans hustru nu hän-

synslöst af den lyckliga kärlekens fröjder, och han aftvangs sitt sam-

tycke till kyrkans välsignelse öfver det älskande paret. Gyllembourg

var till begäfning långt ifrån jemförlig med Heiberg, men han gjorde

dennes maka öfver all beskrifning säll.

Karl Fredrik Ehrensvärd, född 1767, dömdes efter de ödesdigra

marsdagarne 1792 till lifvets förlust, men benådades med landsförvis-

ning, då han bosatte sig i Danmark och upptog namnet Gyllembourg

efter sin moder, född Gyllenborg. Efter en audiens 1805 hos kron-

prins Fredrik, sedermera Fredrik VI, tillsände han denne i handskrift

en redogörelse för sina öden i Sverige och sitt deltagande i samman-

svärjningen mot Gustaf HL Detta manuskript är nu för första gången

tryckt i fru Heibergs bok. Det lyder i öfversättning som följer:*

"Nådigaste herre!

Jag beder eders kungl. höghet nådigast tillgifva, att jag vågar

vända mig till eder med en så lång och vidlyftig berättelse om mig

och mina händelser, som den jag härmed allerunderdånigst vågar lägga

inför eders kungl. höghets fötter. Men, nådigste herre, så inveckladt

är ofta de dödligas öde, att den olycka, man i mänga år med tåla-

mod och lätt sinne burit, på en gång blifver en odräglig och öfvergår

ens krafter. Detta är fallet med mig. I nära 13 år har jag med tyst-

nad fördragit det misskännande, som min politiska ställning ådragit

mig; mitt eget hjertas vitnesbörd och de smickrande bevis jag erhål-

lit på de menniskors aktning, som följt min lefnadshistoria och känna

de driffjedrar, som varit grunden till mina handlingar, bafva gifvit mig

styrka att bibehålla en tystnad, som jag ej kunde hafva brutit, utan

* Vi återgifva denna berättelse med särskild anledning af det sammanhang,

livari den står med några kapitel i "Svenska hofvet och aristokratien", hvarå

den nya serien "Europas hof" är afsedd att i viss mån utgöra en fortsättning.
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att i^itskilliga personer kommit att stå i en ofördelaktig dager, som

understundom skulle liafva vållat dem obehagligheter på deras bana.

Men frän det ögonblick, jag hade den nåden att se eders kungl,

höghet ansigte mot ansigte, är det mig ej möjligt att fördraga den

ofördelaktiga tanke, Danmarks blifvande konung sannolikt måste hafva

om mig, utan att åtminstone framföra hvad som kan sägas till min

ursäkt. Jag tillstår, n. h., att det blifvit mig alldeles nödvändigt för min

egen tillfredställelse att undskylla mig inför eders kungl. högiiets ögon,

i synnerhet då jag känner, hvilken dålig rol jag spelade, då jag i Maj

månad hade nåden att göra E. K. H. min underdåniga uppvaktning

och af en så älskvärd furstes mun hörde de förkrossande orden: 'Den

som kan vara en Jirnc otrof/cn, kan oclså vara det mot en annan

herre." Huru outsägligt smärtsamma dessa ord än voro för mig, skulle

jag dock icke hafva fruktat för att använda de dyrbara ögonblick, E.

K. H. behagade skänka mig, till att söka rättfärdiga mig inför er, men
tillåt mig säga det, nådigste herre: E. K. H. bragte mig från första

ögonblicket fullkomligt ur all fattning genom att ignorera, hvem jag

var, och orsaken, hvarför jag icke stannat i mitt fädernesland. Min

förlägenhet dervid, som blef en fullkomlig déroute dUsjyrif, kom sig

af intet annat än fruktan för att hafva hvad man på franska kallar

surpris votre relitjion ' och att E. K. H. skulle anse det som en oför-

skämdhet och ogrannlagenhet, att jag hade anmält mig till audiens

och vågade under beskydd af ett annat namn än mitt eget framställa

mig inför E. K. II. Af hörsamhet mot de råd, som framstälde det

såsom min pligt att göra E. K. H. riiin underdåniga uppvaktning och

framföra min tacksamhet för det hederstecken, jag varit så lycklig att

erhålla från det sällskap,* som åtnjuter äran af att hafva E. K. H.

till sin prajses, vågade jag begagna mig af detta tillfälle för att lägga

min hängifvenhet och vördnad inför E. K. H:s. fötter, och intet kunde

vara mig sensiblare, än att denna min underdåniga frihet skulle miss-

haga er.

Hela min själsstyrka var sålunda, som ni, nådigste herre, kanske

sjelf vill hafva den nåden att erinra er, mera riktad på att ursäkta min

närvaro i E. K. H:3 palats än den sak, som gör det för mig omöjligt

' Bedrao;it genom falska uppgifter.

•Det kgl. Landliusholdningsselskab. G. vann ett af detta säll.«!kap utläst

-pri« för en afhandling.
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att vistas i Sverige. Aldrig i mitt lif har jag på detta sätt förlorat

all. fattning! Jag har ofta åtnjutit den lyckan att tala mod kungliga

personer. Uppfostrad vid drottning Lovisa Ulrikas hof och under hen-

nes ögon, har jag ofta i min barndom och första ynglingaålder utan

fruktan uthärdat den store Fredriks systers skarpa snillrika blick,

jag har i senare är stått inför konung Gustaf och efter min öfver-

tygelse på grund af hvad jag trott vara min pligt oförfäradt vägat

motsäga denne konung, denna kloka och sällsynta menniska; ni, nådig-

ste herre, är den förste inför hvars åsyn jag förlorat allt mod och all

fattning, så stor var min fruktan för att hafva tagit ett steg, som kunde

misshaga E. K. H. Måtte ni, nädigste prins, anse denna min fruktan

för att hafva felat mot den vördnad, som jag helgat Danmarks blif-

vande konung såsom ett bevis på, huru omöjligt det skulle vara mig
att vara min andre af fritt val utvalde herre otrogen, hvars land jag,

efter att hafva jemfört det med flere land, hade utsett till mitt andra

fädernesland, och hvars regeringsprinciper jag högtidligen lofsjungit i

ett främmande land på en tid, då jag visserligen ej kunde förutse, att

jag som rättfärdiggörelse någonsin skulle kunna komma att begagna

mig af de offer, jag efter min öfvertygelse bragte sanningen. Jag tror

framför allt icke, n. h., att en rättskaffens man kan två gånger göra

sig skyldig till samma felsteg, ty om så vore, skulle visserligen ej Preus-

sens store Fredrik hafva utsett en ingeniöroft'icer till att för andra

gången uppföra ett maktpåliggande hvalf, som första gången genom

byggmästarens förseelse störtat in, innan det var fullkomligt färdigt,

— Under en politisk gäsning i politiken kan den redligaste borgare

blifva invecklad i politiska dårskaper och förbrytelser, men otrogen kan

han aldrig blifva, och tillät mig att säga det, nädigste herre, jag kan

icke medgifva att jag varit otrogen min förste herre. — Danmarks

herre är dess konung, Sveriges herre — på den tid jag var svensk med-

borgare — var konstitutionen. Att hålla den vid makt, att försvara

den i lif och död, det var den trohetsed, jag hade svurit, icke blott

som medlem af mitt riksstånd, utan äfven som embetsman. Konungen

hade svurit samma ed, och från tronen erkände han sig som sitt lands för-
f^

ste medborgare och förklarade grundlagarne vara öfver honom likaväl som

öfver landets öfriga medborgare. — Jag har felat; i min ungdoms brin-

nande entusiasm trodde jag mig böra uppoffra allt och uppoffrade det

äfven verkligen — för att .efter mina tankar vara den herre trogen^

jag såsom militär och medborgare hade svurit trohetsed. Eders kungL

I
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höf^hets ofvannärade yttrande skulle hafva varit förkrossande för err

livar, men dubbelt mera för den, som uppfostrad i en sant militärisk

anda varit medlem af en kår, som i armécn är kfind för sin höga känsla

af ära, och som — tillgif mig, eders kungl. höghet, att jag vågar säga

det — som aldrig gjort sig skyldig till någon handling, som dessa hans

ungdoms ridderliga begrepp skulle lordöma. Tillåt mig derför, nådigste

herre, att för den cijupa smärta, eders kungl. höghet genom dessa ord

förorsakat, mig med all den sannfärdighet, som jag aldrig förnärmat

och med det innerliga förtroende, som E. K. H. vid första ögonkastet

ingifvit mig, för E. K. H. framlägga en berättelse om katastrofen i

Sverige den 16 mars 1792 och den del jag hade i densamma. — Och

eders kungl. höghet är alltför upplyst, besitter alltför mycket en rid-

dares dygder for att jag skulle behöfva frukta för att blotta mitt po-

litiska förhållande inför edra ögon, och beder jag E. K. H. tillgifva^

att jag, för att så troget som möjligt visa de driffjedrar, som med
ödets omotståndliga makt fört mig genom mitt lif, är så oförsynt att

tala om mig sjelf, min första ungdoms och barndoms historia.

Min fader var general och chef för artilleriet. Enligt allas deras

vitnesbörd, som känt honom, var han en fullkomlig soldat och en man
af den omutligaste rättrådighet; men han lika så väl som hans broder

fältmarskalk Ehrensvärd, som evigt skall blifva hågkommen för grund-

läggningen och uppförandet af Sveaborgs fästning och inrättningen af

Sveriges vigtigaste hamn i skären utanför Helsingfors och såsom gu-

vernör öfver Finland, hade mycket stort inflytande på det i Sverige

så kallade hattpartiet. Min moder — ett af sin tids mest upplysta

och älskvärda fruntimmer — gaf ingen spartanska efter i kärlek till

friheten och republikanska dygder. Hennes fader, presidenten grefve

Gyllenborg lefde och dog som chef för hattpartiet. — Jag hade den

olyckan att mista min far i min första barndom. Då jag var 8 år

gammal fick min mor mig anstäld som page hos hennes maj:t enke-

drottningen Lovisa Ulrika. Som denna furstinnas hof utgjordes af

Sveriges bästa hufvuden, af de mest älskvärda och oklanderliga perso-

ner af båda könen, så ansåg man det för den bästa skola för en yng-

ling eller flicka att blifva uppfostrad derstädes. — Här såg jag op-

positionen mot konung Gustaf från den vackraste sidan. Hans kungl.

lider, denna utmärkta furstinna, älskade Sverige så högt, att hon der-

r uppoffrade till och med sin moderliga kärlek och undandrog sin

son detta ovärderliga goda, en moders ömhet och välsignelse, allt ifrån
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det ögonblick hon fann att hon icke födt honom till lycka för fåder-

neslandet. Prinsarne, hennes yngre söner, följde hennes exempel, i syn-

nerhet den yngste, hertigen af Östergötland, som var sin moders gunst-

ling. Denne prins, som var utrustad med alla de fördelar och gåf-

vor, naturen kan skänka, förklarade sig mot konungen utan förbehåll-

samhet och vid hans hof taltes det så fritt mot hofpartiet och rege-

ringen som pä intet annat ställe i Stockholm. — Innerligt ärade och

älskade jag dessa båda furstar och var så lycklig att vinna deras nåd;

drottningen, deras naoder, tillbad jag sedan barndomen som en gud-

domlighet, det minsta bevis på hennes ynnest var mig så dyrbart, att

jag ännu med rörelse erinrar mig den outsägliga glädje, jag en dag

kände, då jag med utmärkelse hade tagit en af mina första militära

examina, och mm kungliga herskarinna tilltalade mig med synnerlig

nåd och räckte mig ett litet tecken på sitt välbehag. Eders kungl.

höghet torde sjelf nådigst inse, huru stor del dessa mäktiga första

barndomsintryck och känslor må hafva haft i min politiska karrier.

Från mitt femtonde år, efter att hafva tagit examen i artilleri-

vetenskapen och särskildt i fortifikationskåren tagit officersexamen, bör-

jade jag göra tjenst i artilleriet. Icke en gång vid konung Arthurs

runda bord kan riddareandan hafva varit skönare och sannare än i

denna kår. Ingen rättvisa kan tänkas strängare, än den hvarmed denna

kår dömde och bestraffade den minsta fläck på uniformens heder; in-

tet ridderligt broderskaps ande kan vara innerligare än den, som för-

enade dess medlemmar. Då min faders minne ännu var kärt och vör-

dadt derstädes, upptog man mig med godhet och ingaf mig samma
ande, som besjälade mina kamrater. Landet hade fred under de för-

sta åren af min militärbana, tjensten upptog icke hela min tid, hvaraf

jag använde stor del till läsning och i synnerhet föranleddes jag af bö-

jelse att idka de sköna vetenskaperna, hvarunder jag af de gamles

skrifter, af främmande länders och till och med af en del af Sveriges

dåvarande literatur insöp ännu mera af den riddareanda och frihets-'

kärlek, som på samma gång var artillerikårens esprit. Sålunda för-

flöto flera år. Jag är af naturen mycket het och häftig, tout ou rien

har under hela mitt lif varit mitt valspråk och jag har aldrig kunnat

hängifva mig åt menniskor, saker eller meningar utan helt och liållet.

Sålunda var jag äfven med hela min själ fästad vid mina vapenbröder,

jag kunde med glädje hafva utgjutit min sista blodsdroppa för dem,

och hvarje deras sak var också min. Jag var nog lycklig att min hän-
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^ifvenhet besvarades med aktning och förtroende, ocli som jag tillika,

då jag under de senare aren blef adjutant, hade lyckan att ega min

generals förtroende och utmärkande vänskap och jag endast sökte be-

gagna mig af denna lycka till mina kamraters nytta, blef donna om-
ständighet ytterligare ett band mellan dem och mig, så att min ställ-

ning i min kår var den lyckligaste i verlden. Artilleriet hörde till

konungens ifrigaste opposition, det var ej möjligt att förena hofvets

gunst och regementets förtroende, och under kriget steg denna esprit

till en sådan höjd, att de officerare, som mest utmärkte sig på val-

platsen, aldrig ville bära de hederstecken, hvarmed konungen belönade

dem eller att till och med — som man såg exempel på — dödligt

sårade, hvilka konungen tilldelade riddareordnar, strax återsände dem
till honom med den anmärkningen, "att i det land, dit de nu reste,

begagnade man inga sådana/ Man såg det förvånansvärda exemplet

på ett regemente, hvars alla officerare voro dömda till döden för del-

aktighet i den politiska aftaren 1788, känd under namn af Anjalaför-

bundet, cch som det oaktadt under hela fälttåget 1789 gjorde tjenst

mot fienden. Det existerade revolutionära förbundsskrifter, underskrifna

nästan af hela arraéen, hvilka blad väl kommo till konungen men el-

jest icke sågo ljuset. Under något sådant har jag emellertid aldrig

skrifvit mitt namn.

Men icke blott i arraéen, i hela Sverige hörde man blott en

stämma, och den var mot Gustaf; de mest rättrådiga och upplysta

raenniskor af alla stånd bekände sig till oppositionen, i sällskap talte

man utan förbehåll om Sveriges befrielse från denne monark såsom

landets enda räddning. De älskvärdaste och elegantaste damer förde

detta språk, och antingen man talade med den förnämsta grefvinna el-

ler den simplaste bonde, hörde man samma mening.

Här beder jag underdånigst att fä fästa E. K. H:s uppmärksam-

het derpå, att innan den i franska revolutionens annaler så märkeliga

10 augusti och de derpå följande dagarne i början af september såg

man politiska oppositioner från en helt annan synpunkt än efter denna

tid. Xu faster man vid detta begrepp något odiöst, som man icke

fann deri den tiden. Till bevis derpå må p]. K. H. tillåta mig an-

föra, att den franska revolutionens morgon, den första nationalförsam-

lingen och dennas första handlingar vunno nästan hela det upplysta

Kuropas bifall. Det var först efter den 10 augusti, som meningarne
i'örjade att blifva delade oni denna revolution och man under jakobi-

Från Europa» hof. 20
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nism tänkte sig nedbrytandet af samfundsordningen. Den svenska ka-

tastrofen föregick denna epok hela 5 månader. Jag vet väl, att ko-

nung Gustafs hofparti velat kasta skuggan af jakobinism på opposi-

tionspartiet för att göra detsamma förhatligt och draga uppmärksam-

heten från egna misstag. Från detta hofpartis system att göra all-

ting så inveckladt som möjligt, förskrifva sig de många rykten och bro-

schyrer, som äro lika osanna, som de. mången gång äro orimliga.

Detta parti, af sin anförare tillvandt att draga mest nytta just af de

händelser, som voro för deras önskningar mest ogynsamma, har tvärtemot

alla segerherrars rätt vunnit de flesta segerfrukterna just genom sina

största nederlag. Sålunda förstodo de, då regenten mottog regerin-

gen, att kasta en skugga på denne furste hos främmande makter och

uppväcka misstro mot honom hos den klass af borgare, som alltid

äro missnöjda med det närvarande genom att insinuera att regenten

varit medvetande om mars månads katastrof. Huru orimligt detta än

var för hvarje tänkande, som följt gången af händelserna och alltså icke

kunde vara okunnig om, att efter det märkeliga ])hnum pJenorum

i början af riksdagen 1789, regenten hade förlorat oppositionens för-

troende, troddes denna orimlighet dock af mängden. — Detta parti,

icke nöjdt med att stämpla inomlands, ville till och med med utländsk

makt, införd i hjertat af Sverige, föreskrifva sin laglige regent lagar,

som icke hade kunnat annat än vanära honom, fäderneslandet och den

unge konung, hvars namn de missbrukade. Då denna sammansvärj-

ning blef uppdagad, öfverlemnad till lagarne och af dem bestraffad,

skulle man väl kunna tro, att den icke mera — åtminstone under

samma form — skulle kunna uppstå och gifva landet nya sår. Men

vandt vid nederlag och vid att vinna nya resurser af desamma, har

man sett detta parti som en annan Phoenix uppstå ur sin aska och

vinna mera inflytande än någonsin.

Det var detta hofpartis för fäderneslandet förderfliga principer,

som oppositionspartiet motsatte sig. Hade Gustaf 1792 velat förändra

system och icke gjort krigsrustningar, icke sammankallat ständerna

till Gefle riksdag, utan hänvändt sitt sällsynta snille och sin gränslösa

aktivitet på den inre förvaltningen och omgifvit sin person med men-

niskor, som åtnjöto allmän aktning, så skulle oppositionspartiet snart

blifvit hofparti. Men det nya kriget, efter knapt 2 års fred, efter det

förra krigets förskräckliga följder för Sverige, konungens intima förbin-

delser med franska emigranter, rådets afsättning, de mest betydande
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riksdafjsiiKlnnens arrestering, tvärt emot konstitutionen och landets la-

gar, lifverste Hä^teskos halshuggning, allt detta hade uppretat alla sin-

nen mot konung Gustaf. Ty hat och förtal må sä mycket som helst

svärta det dåvarande svenska oppositionspartiet, sä kan ingen osanning

vara större, än att detta parti — åtminstone pluraliteten, de af det-

samma som egde allmän aktning — tänkte pä eller ens önskade att

kullkasta eller undergräfva monarkien; intet är mindre sant, en sådan

tanke har visserligen aldrig blifvit nämd icke ens i de förtroligaste

samtal mellan de hetaste hufvuden. Det existerade intet parti — åt-

minstone icke. som man kände — som arbetade mot konungavärdighe-

ten. Men erfarenheten hade visat, att regeringsformen af 1772, hvil-

ken konungen dessutom gaf sitt banesår 1788 och ännu mera 1789,

icke var den grundlag, som kunde betrygga ett lands välstånd. Man

fann att den i principen af sin sammansättning också bar fröet till sin

upplösning, och att den, hvilken biform den än fick, så länge represen-

tationen var sammansatt af 4 riksständer, af hvilka dessutom en hvar

inbördes är lika oändamålsenligt sammansatt, som sjelfva den fyrdubbla

representationen, ändock aldrig kunde förebygga politiska skakningar och

aldrig betrygga nationens rättigheter. Innan den franska konstitutio-

nen blef bekant, hade Englands regeringsform många anhängare bland

den svenska oppositionen, men sedan den franska konstitutionen blef

bekant, delades meningarna mellan denna och den engelska. Begge

dessa konstitutioner öfverlemnade åt konungen den verkställande mak-

ten. På samma sätt var i planen till den revolution man tänkte sig

i Sverige icke minsta tanke inrymd mot konungamakten. Gustaf Adolf

skulle genast utropas till konung och drottning Sofia Magdalena med

de personer hon skänkte sitt förtroende förestå regeringen, intill dess

rikets ständer hunne sammankallas. Det fans således intet som kunde

gifva anledning till, hvad hofpartiet sökte utsprida, att denna revolu-

tion var riktad mot konungavärdigheten. På samma sätt kunde man

hafva kallat kejsar Pauls oppositionsparti för jakobiner, men detta har

dock aldrig fallit någon in.

Jag beder E. K. H. nådigst tillgifva att jag nu åter kommer till-

baka att tala om mig sjelf. Jag nalkas nu denna olyckliga 16 mars.

Af den uppriktiga berättelse om densamma, som jag härmed vill fram-

lägga inför E. K. H., skall ni, nådigste herre, sjelf inse, att jag, hvad

konung Gustafs död beträffar, icke hade minsta del i densamma, icke

mera än den, som i sin lifstid icke sett Sverige, änskönt jag, för den
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uppriktighets skull, jag tror mig vara skyldig E. K. H., måste tillstå,

att jag af innersta själ var oppositionen tillgifven och ansåg Gustaf

för mitt fäderneslands värste fiende. Jag var uppfödd i de principer,

att hvem helst som förnärmade konstitutionen, han måtte vara hvem
han ville, var sitt lands fiende, och Gustaf hade sjelf brutit alla de

löften, han högtidligen gifvit nationen, och förgripit sig mot den kon-

stitution, han hade svurit att vara den förste till att underkasta sig

och försvara. Dock må jag tillika bekänna, att jag nu så många år

efteråt fullkomligt ogillar oppositionspartiets tillvägagående, som, oak-

tadt det vid tidpunkten för Gefle riksdag helt visst bestod af Vi o
^^

nationen samt af den mest aktade och upplysta delen af densamma,

dock handlade så obetänksamt, så utan allt förstånd och sammanhang

som möjligt, ett sorgligt bevis på huru uppretade lidelser kunna för-

blinda de ljusaste hufvuden. Det är derför fullkomlig osanning, hvad

så mänga rykten och skribenter vilja försäkra, att denna för Sverige,

ja måhända för Europa så märkliga tilldragelse var följden af en djupt

lagd plan, understödd af mäktiga dolda driffjedrar, då dess plan och

tillvägagående tvärt om var fullkomligt öfverilad och oöfverlagd, ja

man kan säga oförlåtligt barnslig. Mina felsteg i detta hänseende vill

jag ärligt bekänna för E. K. H.

Då jag var tjenstledig vintern emellan 1791 och 92 reste jag i

provinserna och var i Södermanland kort före jultiden, då kallelsen till

riksdagen utfärdades. Mina äldre bröder kunde icke komma till riks-

dagen, eftersom den ene var i Spanien och den andre sjuk; jag skulle

alltså intaga familjens plats på riddarbuset. Jag reste derför strax till

Stockholm för att begära kungl. permission, eftersom konungen hade

till denna riksdag gifvit den extra ordinära befallningen, att ingen em-

betsman, om än riksdagsman, egde resa till riksdagen utan kungl.

tillåtelse. Min chef ajimälde mig, men konungens befallning blef denna:

att som jag hade tjenstledighet, så kunde jag uppehålla mig hvar jag

ville, med undantag af i den provins der riksdagen hölls. Jag öfver-

lemnade således min riksdagspollett till min farbroder och beredde mig

att resa på landet, der jag tänkte stanna till mötena, eller rättare

sagdt tills arméen skulle sammankallas, hvilka order vi väntade er-

hålla strax efter riksdagens slut. Men innan min afresa blef jag in-

viterad till general Pechlin, som var resfärdig att begifva sig till riks-

dagen. Han bad mig stanna i Stockholm, eftersom han förmodade,

att riksdagen skulle taga en sådan vändning, att ett formligt afbrott
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af ärendena skulle blifva oundvikligt och af den beskaffenhet att hvad

stilndorna började i Gefle borde understödjas af hufvudstadon; att han

var öfverons med öfverstelöjtnant Lilljehorn, som dii var chef för första

gardesregementet i Stockholm, om hvad som i militäriskt afseende

borde ske; att han hade hela förtroendet och hela korrespondensen;

att han hiiruti också delvis förtrott sig till den major af artilleriet,

som då hade expeditionen, men som denne och Lilljehorn icke voro

lierade och öfverstelöjtnanten framför allt icke stod på någon förtro-

lig fot med artilleristaben, så önskade generalen, att jag såsom lierad

både med Lilljehorn och med artilleristabens officerare, skulle begagna

mig af det inflytande, jag kunde hafva, för att vara Lilljehorn behjelp-

1ig i den mellan honom och generalen aftalade planen, som var mig
obekant. Lilljehorn, inviterad till samma middag, hjelpte generalen

att öfvertala mig. Fai/er de sa personne, hade varit en af de första

militära regler, jag hade lärt, och jag hade alltid klandrat dem, som
talade och skreko, men slogo till reträtt, när det gälde att visa sin

tro med sina gerningar, jag tyckte derför, att hvad man begärde af

mig: att afstå från min resa och stanna i Stockholm, var en heders-

skuld, jag hade att betala, och följaktligen stannade jag. — Depe-

scherna ankommo visserligen ganska regelbundet från riksdagen, men
voro så obetydliga och tråkiga, att de voro långt mera egnade att af-

kyla all partianda och entusiasm än att underhålla dem. Det intres-

santaste af hela riksdagen var det, att den fick ett så hastigt slut.

Ännu innan afslutningscereraonierna voro till ända, ankom redan en

stor del riksdagsmän, bland dessa grefve Adolf Ribbing *. Denne unge

man var föreningslänken mellan konspirationen mot konungen och re-

volutionspartiet; dock hade han — så vidt jag vet — ingen aktiv del

i sjelfva katastrofen. Jag vet väl, att man velat utsprida, att han var

en af hufvudmännen, men jag vet också, att hofpartiet gjorde allt hvad

det kunde för att göra honom förhatlig, eftersom han bland alla de

unga riksdagstalarne var den talangfullaste och konseqventaste. Blott

en olycklig tillfällighet, blott en bal hos Horn, förde honom i denna

olycksaliga affär, utan hvilken han onekligen skulle kommit att spela

en stor roll i sitt fädernesland, ty af alla offren för denna olyckliga

16 mars är han — efter min öfvertygelse — den enda verkliga för-

lusten för Sverige, och sällan frambringar naturen något så fuUkom-

* Om Ribbing jemtclr "Ur Sv. hofvets och aristokr. lif", fjorde bandet.
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ligt och ädelt som detta offer för ungdomlig hetta och öfverilning.

Oaktadt han är den omedelbara orsaken till min olycka, är och för-

blifver han en af de menniskor, som besitter min mest oinskränkta

aktning, samt min innerligaste och uppriktigaste vänskap. Som han

vid riksdagen suttit i ett af de intressantaste utskotten (jag tror ban-

koutskottet) kunde han gifva de bästa underrättelser från riksdagen och

alla dervid passerade enskildheter. Han berättade mig en kort tid

derefter att han kände en beslutsam man, som af entusiasm ville våga

allt för att befria Sverige från en styrelse, för hvilken inga lagar voro

heliga och som undergräfde landet, och att detta skulle exeqveras i

operasalongen. Detta omtalade Ribbing på samma sätt, som man då

redan i 3 till 4 år i sällskap samfalsvis uppfört och nedrifvit tusen-

tals luftslott. Ett par operadagar och den första maskeraddagen för-

gick, utan att något passerade, och oaktadt jag brukade gå på alla

maskerader, blef jag borta frän dem allt sedan den dag, då Eibbing

meddelat mig förestående, ända till den olyckliga 16 mars, då jag kan

säga, att blott mitt begrepp om Vhonneur militaire tvang mig att

vara närvarande. Hade den sorgliga katastrofen inträffat första ma-

skeraddagen i stället för den 16 mars, så hade den visserligen ej gjort

andra olyckliga än dem, som hade någon del i sjelfva denna sak, men
ödet ville annorlunda, och genom tidens förhalning väcktes mera vid-

sträckta idéer. — Man började nu inse att drottningens och kronprin-

sens säkerhet samt hufvudstadens lugn icke borde öfverlemnas åt slum-

pen. Lilljehorn, som förmedelst sin befattning och sin karakler hade

ett afgörande inflytande på den största och vigtigaste delen af garni-

sonen, fick sålunda Ribbings förtroende. Följden deraf var, att Lillje-

horn, som under 3 riksdagar hade egt oppositionens oinskränkta för-

troende af samma orsak, som under riksdagen i Gefle gjorde mig nöd-

vändig i afseende på artilleriet och den del, som detta regemente skulle

taga i de militära operationer, hvilka skulle hålla hufvudstaden i ord-

ning. Denne öfverstelöjtnant Lilljehorn var den egentliga själen i den

militära oppositionen. Han var mycket äldre än Ribbing och jag, han

hade både i krig och fred utmärkt sig å den allra fördelaktigaste si-

dan, han var i åtnjutande af en utomordentlig allmän aktning, fram-

stäldes af alla föräldrar såsom ett exempel och intet kunde bättre re-

kommendera en ung man i den allmänna meningen än att vara lierad

med honom. DenAe bedragare, som först animerade och sedan sjelf

angaf sitt parti, ansåg jag den tiden för den hederligaste menniska.
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Jag drömde aldrig om, att det oj var lians lands hasta, ntan blott

lians egna äregiriga planer, lian hade för ögonen, da lian önskade sätta

sig i spetsen för oppositionens militära operationer och begagnade oss

andra unga dårar och vår brinnande entusiasm som medel till att

uppnii sina egna egennyttiga atsigter, hvilket han sorgfälligt dolde för

mig, som var så långt ifrån att hysa någon äregirig tanke, att alla

mina vänner kunna intyga, att jag vid alla tillfällen endast tänkte på

att blifva befordrad vid ett regemente i nägon af provinserna, der jag

i fredstid kunde sysstdsälta mig med landtbruk och endast i krig så-

som soldat tjena mitt fosterland.

Emellertid lörgingo ett par maskeraddagar på samma sått som

<len förra. Jag önskade nu återigen resa till landet, då mötestiden

närmade t-ig och jag dessförinnan ville helsa pä en syster, som jag äl-

skade mycket varmt, hvartill äfven kom att både Kibbing och jag bör-

jade inse planens omogenhet och önskade båda kunna draga oss till-

baka. Jag förklarade derför för Lilljehorn, att jag beslutat mig för

att resa min väg, men han ogillade med häftighet mitt beslut, och

lorstod så väl att träffa min militära j^oint cVJionncur, att jag såg

mig nödsakad komma tillbaka till nästa maskerad, pä hvilken jag äf_

ven i anledning af mitt löfte infann mig i Stockholm, oaktadt jag

trodde, att samma maskerad skulle aflöpa lika fredligt som de före-

gående. Jag mötte Lilljehorn på gatan och han stämde möte med
mig hos general Pechlin till middagen. Jag fastade icke någon upp-

märksamhet härvid, då sådana möten hos general Pechlin voro rått

vanliga. Men ganska förundrad blef jag, då jag på Riksgäldskontoret,

der jag hade några göromål, träffade baron Bjelke (som var riksens

ständers fullmäktige derstädes) och denne man med entusiasm omfam-
nade mig och sade: "Vi träffas i middag hos Pechlin." Några ord,

han på samma gång lät falla om sig och sina vänner bland Stockholms

borgerskap, öfvertygade mig om, att han var en af de invigde, hvilket

jag förut icke hade vetat, och hvilket förundrade mig, då denne baron

Bjelke, en man mellan 50 och 60 år, mycket älskvärd och begäfvad,

hade det felet att icke vara diskret. Då salen var full af folk, och

han talade temligen högt, kunde jag icke förskaffa mig vidare upplys-

ning af honom, utan gick min väg med hufvudet fullt af tusen be-

traktelser. Jag ilade till Ribbing; han var icke hemma, men hans

betjent sade mig, att jag skulle träffa honom hos general Pechlin på
middagen. Åndtligen slog då denna middagstimme, jag kom till ge-
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neralen och fann större sällskap än vanligt. Under måltiden talades

om likgiltiga saker. Sedan man lemnat bordet, inkallade mig genera-

len i ett annat rum, sade att han var öfverens med Lilljehorn om
hvad som borde göras, ifall något tilldrog sig på maskeraden, och att

han upprepade hvad han begärt af mig, då han reste till Gefle riks-

dag. Då jag gick ut frän generalen gick baron Bjelke in till honom,

Eibbing var redan borta. Lilljehorn väntade på mig för att gå, och

vi följdes åt. Alltid hade han visat sig mycket varm för revolutionen,

denna gång visade han sig rent af entusiastisk, och blef ganska stött,

då jag tycktes tro, att denna maskeradafton skulle aflöpa likasom alla

de andra, och försäkrade mig att han var fullkomligt öfvertygad om
motsatsen. Derpå begärde han att jag skulle gå på maskeraden för

att lemna honom underrättelse, när det märkvärdiga ögonblicket var

förbi. Det ville jag icke, jag ville såsom de andra maskeradaftnarne

hålla mig färdig hemma, i det jag förestälde honom att hvad som
måhända kunde komma att föregå på maskeraden icke var efter mitt

sinne, hvarför jag ej heller varit der sedan konungens hemkomst, att

jag icke heller hade något att beställa der, eftersom det icke var fråga

om det jag hade lofvat, förrän jag erfor att första gardesregementet

slog generalmarsch; att han ej behöfde få underrättelse af mig, då

samma regemente hade maskeradvakten och han således fick hastig

och säker rapport af den officer, som förde befälet öfver densamma^

och slutligen erbjöd jag mig, om han så önskade, att tillbringa natten

hos honom. Men med största bestämdhet svarade han, att, om jag

icke ville gå på maskeraden och åtaga mig att bringa honom under-

rättelser, då han endast litade på min rapport, så förklarade han på

sin paroJe cVhonncur, att han droge sig tillbaka från affären och an-

mälte sig sjuk; men att han icke hade trott att champ de hataiUe

var det ställe jag ville undvika. Dessa ord pikerade mig, och van vid

att höra Lilljehorns mening antagas som en inappellabel dom i allt

hvad som angick ära och pligt, fruktade jag att mista hans aktning

och var rädd för att blifva skuld till de oordningar, som möjligtvis

kunde ske, om konspirationen verkligen komme till utbrott och Lillje-

horn förblefve overksam. Jag lofvade alltså allt hvad han ville och

vi aftalade, att skiltvakten, som stod utanför hans port, skulle hafva

portnycklen med order att lemna den till mig, då jag gaf mig till-

känna. — Hvera skulle hafva trott, att denne så allmänt berömde och

aktade man i detta ögonblick under detta samtal redan hade angif-
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ningsblanketten fardigskiifven i fickan! Och dock är ingenting vissare,

han sjelf tillstod det sedan. — Såvida man kan antaga att vid stora

liändelser till och med de minsta detaljer lialVa ett slags intresse, så

hoppas jag att E. K. H. nådigst vill tillåt^ mig att här anföra en

anekdot, som åtminstone karakteriserar den romantiska stämning, hvari

min själ bffann sig. Användandet af dessa sista timmar visar må-

hända mer än mycket annat en menniskas individuella sinnesförfatt-

ning. En politikus hade ännu arbetat i sitt kabinett, den ifrigaste po-

litiske partigängare hade ännu värfvat anhängare för sitt parti; den

egennyttige beräknat, hvilka steg som kunde bringa honom den stör-

sta individuella vinslen, och sökt att göra sig vigtig hos dem, som

man kunde förmoda om några timmar skulle komma i spetsen för af-

färerna; entusiasten förblef i dessa sista ögonblick teatralisk; den lätt-

sinniga ungdomen tänkte på intet och den unge militären endast på

allarmtrumman. Som entusiast, ung, flyktig och militär tillbragte jag

dessa timmar. Lika långt från ondska och egennytta, styrde ärlighet

och obetänksamhet mina steg. Klockan var omkring sju, då jag skil-

des från Lilljehorn. Som jag brukade, gick jag in i Sällskapscirkeln

för att dricka té, derifrån till artilleriets högvakt för att se efter nyck-

lame till aramunitionslokalen, som hörde till vaktens kanoner, derifrån

till major Hartmansdorff, hos hvilken jag aflemnade min sabel, uniform,

hatt och sporrar, eftersom de första orderna skulle gifvas från han»

qvarter, och han dessutom bodde i närheten af regementets allarm-

plats. Han gaf en supé för de officerare, som hade mesta inflytandet

\
vid regementet. Han var en man på omkring 50 år, som under kri-

get vid flera tillfällen utmärkt sig. Jag stannade der icke till afto-

nen, utan gick till en af mina slägtingar, som tillika var min intime

vän, hos hvilken jag jemte några andra för det mesta brukade till-

bringa aftonen. Dessa andra voro dels hoffolk, dels civila embetsmän,

i
De voro allesammans fullkomligt okunniga om den katastrof, som ef-

( ter ödets beslut om några timmar skulle inträff'a, och som dessutom

hade de säregna omständigheter med sig (efter hvad man sedan med
all sannolikhet erfarit) att den var bekant för en nästan otrolig mängd

menniskor och dock förblef en hemlighet för den vid alla andra till-

fållen så vaksamma Stockholmspolisen. Dessa märkeliga timmar till-

bragte jag lika så flyktigt, som man vanligen brukar i sällskap, och

om det icke vore att missbruka E. K. H:3 tålamod, skulle jag be att

1 anföra en anekdot, som tillika visar den teatraliska entusiasm, som
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styrde mig. Då jag gick från major HartmansdorfiF, förde min väg mig

förbi det präktigt upplysta och med vakt omgifna operahuset. På opera-

och maskeraddagarne superade Gustaf den tredje i den för konungen

inrättade våningen i operahuset. Vid denna anblick greps jag af den

vildaste entusiasm, den fara, som jag af kärlek till fäderneslandet ut-

satte mig för, visade sig nu för mig från en så skön sida, som man
endast med rena afsigter och i ungdomens hetta kan känna, och hän-

förd utbrast jag för mig sjelf i denna vers af Voltaires Mört de César:

Cest hasarder beaucoup; ses ardents satellites

Partout du Capitole occupent les limites.

Notre mört, mes amis, parait inévitable,

Mais qu'une telle mört est noble et désirablel

Qu"il est beau de périr dans des desseins si gi^ands

!

Upptänd af dessa föreställningar, kom jag upp till min förenämde

vän. Han var okunnig om min kännedora af konspirationen, men ville,

liksom varnad af en aning, på intet vilkor tillåta mig gå ifrån sig,

och då han hörde att jag ändtligen ville på maskraden, ville han nöd-

vändigt följa mig. Med största möda lyckades jag afhålla honom- der-

ifrån och fick lof att slippa ut. Full af mod och värme ville jag skynda

bort till Ribbing, med hvilken jag skulle göra sällskap, men då jag

kom utanför min kusins rum och ville gå ut för hans trappa, kände

jag att något med häftig styrka höll mig tillbaka i mina kläder; jag

såg mig om, men ingen var bakom mig. Förundrad deröfver, fort-

satte jag min väg utför trappan med den största ansträngning, då detta

obegripliga — jag vet icke hvad — höll mig med en sådan fysisk kraft

tillbaka, att jag behöfde en förunderligt lång tid att gå ned för ett

tjog trappsteg. Jag greps af en smärtsam aning; en ungdomsidé, som

i mitt land är mycket allmän, om andars inflytande på vårt öde, fram-

stälde sig för mig; jag var på väg att vända om och gå upp igen,

<lå den militära äran i detsamma ljöd för min själ och med Turennes

bekanta utrop: tremhJe-iu, pauvre squehtte! slet jag mig lös och

sprang ut på gatan. I samma ögonblick var hela förtrollningen slut

och jag befann mig fullkomligt i min förra stämning. Jag ilade till

Ribbing, upprepade för honom de ofvannämda Voltaireska verserna, och

kl. 12, som var rendez-votts-tiåen, infann jag mig i maskeradsalen.

Få minuter derefter försiggick det olyckliga skottet, en del masker stör-

tade ut, men jag stannade qvar för att samla pålitliga underrättelser.

Derpå stängdes dörrarne och alla demaskerade sig. — Här må jag



811

anmärka en besynnerlighet. Det var brukligt pa maskrader, att man
under domino antingen hade den svarta nationaldrägtcn eller civila

kläder; uniformer, ölVerrockar och stöllar brukudf man aldrig se någon

masque en domino bära. Deremot såg man denna gång nästan under

alla dominos uniformsrockar eller lifpolsar och stöflar. Då dörrarne

i^ppnados bfgaf jag mig till Lilljehorns port och begärde enligt aftal

nycklarne af skyltvakten, som till min stora förvåning svarade mig att

öfverstolöjtnanten gått ut på aftonen kl. 10 och hade sedan icke varit

hemma på hela natten. Hela dagen derpå var det mig ej möjligt att

träflfa honom, men om aftonen kom han till mig, för att som han sade

låta mig veta att han skulle arresteras, då han kom hem. Han till-

stod att han hade i en biljett angifvit konspirationen för konungen;

men att han redan fattat detta beslut, ja till och med skrifvit biljet-

ten och haft den i fickan under vårt sista samtal och den föregående

middagen, det torteg han. Min gamla högaktning för honom var så

stor, att jag fann mig i de skäl han föregaf till sin angifvelse. Han
bad mig vara lugn i hänseende till hans diskretion och försäkrade,

Kibbing och major Hartraansdorff om detsamma, i det han tillade föl-

jande ord: '"Soyez persuadé, mon ami, que quoique capable d'une fai-

blesse, je ne le serais jamais d'une infamie. Comptez sur ma parole

d'honneur, vous apprendrez plutot ma mört que votre nom prononcé."

Efter att med mycken rörelse och tårar i ögonen hafva sagt mig far-

väl gick han hem och blef arresterad och jag tillgaf honom af hela

mitt hjerta. 2 a 300 menniskor blefvo arresterade på sina rum. Med
undantag af generaler blefvo alla artilleriets regementsofficerare det,

men ännu icke jag. Min gamle general, som kände min tillgifvenhet

för oppositionen, sade mig att han hade order, som jag skulle bringa

till Stralsund. Jag förstod honom och begrep strax att han var orolig

for mig och ville rädda mig, hvarför jag svarade, att jag skulle resa,

hvart generalen befalde, men tillade: "äro dessa order så vigtiga, att

generalen behöfver sända en adjutant dermed?" "Nej," svarade han,

"vill du icke resa med dem, har jag inga order att sända". Jag kände

hans godhet, men jag ansåg ett sådant steg strida mot min ära, och

alldeles nedslagen öfver Kibbings och flere af mina vänners arrestering

var den tanken mig förskräcklig, att jag icke delade deras öde och

jag kan i sanning säga, att de dagar jag var längre fri än de andra

var bland de svåraste jag upplefvat, och tusen gånger värre än de, som
följde strax derefter. I 10 till 12 dagar fasthöU Lilljehorn vid sin för-
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sta bekännelse, hvarpå han med ens förändrade sin utsaga, angaf Hart-

mansdorff och mig, och skref sedan hvarje dag nya bekännelser, hvari

han inblandade nya personer, ja slutligen till och med för saken all-

deles främmande. På hans angifvelse blef jag först hållen i arrest 4

dagar på mitt rum och fördes derefter till slottet på Riddarholmen.

Förmiddagen derpå meddelade mig polismästaren Lilljehorns bekän-

nelse och begärde mitt yttrande deröfver; jag svarade att allt hvad

Lilljehorn sagt om mig var sant, hvilket svar han begärde skriftligt

och fick det. Jag ansåg min död för oundviklig, tänkte endast på att

rädda min ära, var alltså mera militär än politiker, ansåg för min pligt

att säga sanningen, och från första ögonblicket sade jag ingen enda

gång nej, hvad mig sjelf beträffade och tog icke en gång en advokat

till att föra min talan. Man proponerade mig någon tid efteråt, att

jag inför rätten skulle förklara att allt, hvad jag dittills tillstått, var

osanning, då man i så fall icke kunde döma mig, alldenstund min egen

utsaga var det enda bevis man hade mot mig. — Jag fann ett sådant

förslag förnärmande. För första gången återsåg jag Ribbing, då vi

sammanträffade för att blifva instälda för hofrätten, han skyndade ge-

nast fram till mig och tog mig under armen, i det han med den lug-

naste min upprepade följande tirad af den der repliken ur Mört de

César, som jag på maskeradaftonen reciterat för honom:

Notre perte, mou arai, parait inévitable,

Maid qu'une telle raort est noble et désirable!

Tre veckor derefter erforo vi, att vår dom icke skulle komma
att blifva dödsdom, och efter 5 månaders fängelse, hvars historia all-

tid skall blifva märkvärdig för den utomordentliga godhet och upp-

märksamhet, hvarmed man behandlade oss, och den skilnad man i denna

behandling gjorde mellan Lilljehorn och oss andra, lemnade vi Sverige,

Ribbing och jag i hvarandras sällskap. Med smärta skildes jag från

ett fädernesland, jag hade älskat så högt, och jag begriper icke, huru

min dom kunde blifva så hård i jemförelse med de öfrigas. Anckar-

ström, som utan samråd fattat sitt beslut, har jag aldrig sett eller

hört hans namn nämnas, innan hans arrestering tillkännagafs. Med

grefve Horn har jag aldrig haft ett enda samtal förrän efter katastro-

fen, eller ens visste att att han hade del i densamma, förrän jag lä-

ste hans egen bekännelse, hvilket också bevisas deraf, att jag aldrig

blifvit inkallad till någon konfrontation med någon af dessa båda, och

med Ribbing till och med blott en gång under några få minuter. Horn
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var n5st Anckarströni mest invecklad i aft^ren och dock fick jag samma
straff som han. Afven var min roll oändligon mycket subordinerad

Lilljehorns, men vår dom blef densamma. — Major Ilartmansdorff vis-

ste i de minsta detaljer alldeles detsamma som jag, han var min för-

man vid regementet; om jag alltsä hade blifvit tjenstgörande, skulle

jag kommit att stå under hans beffil. Dock blef hans dom endast för-

lusten af hans tjenst och 1 års arrest — kanslirådet Engeström hade

bekant att han visste detsamma som Hartmansdorff och jag, men hvad

han öfverbevisades om att hafva gjort mera än vi, var att han hade

uppsatt en plan till regeringsstyrelse efter konungens död, samt till

och med ett utkast till en ny regeringsform. Han dömdes till fyra

års arrest, hvaraf han tillbragte hälften hos sin svärfar, och den an-

dra hälften på sitt gods. General Pechlin och de öfriga, som helt och

hållet nekade till allting, med dera vill jag icke en gång jemföra mitt

öde. — Jag vet väl, att jag var den ende, som begick juridiskt form-

fel, då jag satt mig i sinnet att ingen advokat begära, icke sökte att

försköna mina handlingar, och för att slippa konfrontation en gång för

alla sade att allt, hvad Lilljehorn sade om mig, var sant, hvilket han

skamligen missbrukade. Detta förmodar jag vara orsaken till hårdhe-

ten af min dom.

Tretton år hafva nu förflutit sedan denna tidpunkt och 13 års

tillökning till en ålder af 25 mognar betydligt eftertanken och fram-
ställer det förflutna med modifikationer, som sällan varseblifvas med
ungdomens raska tänkesätt och oerfarenhet. Då jag nu sålunda i min-
net återkallar riksdagens gång 1789, Gustaf den tredjes tillvägagående

å ena sidan och oppositionens på den andra, så framställer sig allt-

sammans för mig i en helt annan dager, än den hvari mitt tjugutvå-

åriga öga den gången såg det. Följden deraf är denna, att utan att jag
nu mindre varmt och redligt än den tiden eller den tiden mindre varmt
och redligt än nu ville mitt fosterlands väl, ogillar jag nu största de-

len af oppositionens handlingssätt utan att derför mindre ogilla hof-

partiets. Ja, jag ogillar icke allenast riksdagens operationer 1789 utan

äfven 1789 års riksdag, 'och allramest följden af bädaderas oriktiga

tillvägagående, nämligen katastrofen af den 16 mars samma år, lika-

som all den del, jag tog i dessa politiska uppträden, utan att jag der-

för ogillar de grundsatser, som besjälade mitt tänkesätt och ledde mina
handlingar. Jag ogillar mina svenska politiska handlingar, derför att

de voro omogna, jag gillar dem, derför att de voro grundade på red-
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lighet, oegennytta och uppriktighet; derför att jag kan tänka pä min

svenska karrier utan att rodna och vet att det fälttecken, domaren åter-

fordrade af mig, blef återlemnadt utan en enda fläck. Jag skulle icke

våga att säga detta till en furste, som har äran till sin husgud, om
jag icke visste att sanningen skall bekräfta min utsaga. Såsom stör-

sta beviset härpå vägar jag åberopa den lycka jag har haft att bibe-

hålla min general en chef baron Sinclairs vänskap ända till hans sista

ögonblick; hans förtroliga korrespondens med mig efter min landsflykt

är ett ögonskenligt bevis derpå — en general, hvars ålder, hvars blessy-

rer, krönta med tre lands hederstecken, gjorde hans vänskap dubbelt

smickrande för mig och så mycket mera talande till mitt rättfärdi-

gande, som han icke sjelf hörde till oppositionspartiet, men väl visste

med hvilken värme jag var detsamma tillgifven. Jag har icke förlo-

rat en enda af mina gamla kamraters och förmäns vänskap; förtroliga,

bref från tre, som den ene efter den andre varit general Sinclairs ef-

terträdare i embetet, intyga detta, hvartill jag äfven räknar, det ingen

af mina fordna förmän eller kamrater någonsin under min landsflykt

passerat de ställen, der jag uppehållit mig, utan att uppsöka mig. En

anekdot om mina soldaters hängifvenhet, som jag jemte åtskilliga an-

dra med glädje vill lägga för E, K. H:s fötter, tror jag mig icke börs

förtälja slcnftligen.

Jag hoppas att E. K. H. skall sjelf nådigst finna att en så akt-^

ningsvärd kår, utmärkt för sin esprit cVhonneur, icke sålunda skulle

behandla den, som någonsin kunnat vara sina pligter otrogen.

Om min karakter varit pcrjidc, skulle jag ej heller haft den till-

fredsställelsen att oupphörligen mottaga de mest smickrande bref från

mina förra landsmän, ja till och med från mina förra domare.

Om revolutionen i Frankrike den 10 augusti icke hade inträffat,

skulle mitt öde måhända tagit en blidare vändning, då jag hade hopp

om att vinna anställning i fransk tjenst; jag skyndade mig derför så

mycket att uppnå Paris, att så gerna jag än ville se Köpenhamn, så

uppehöll jag mig der endast en natt, men hann ändock icke längre än

till Odense, förrän underrättelsen om revolutionen af den 10 augusti

mötte mig. Denna och de följande dagarne i början af september

höljde Frankrike en tid i ett sådant fasansfullt mörker, att det före-

kom mig att vara att förneka mina grundsatser, om jag i ett sådant

ögonblick af fritt val hade sökt mig ett nytt fädernesland på en så

blodbefläckad del af jordklotet. Och då det var för de borgerliga la-
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garncs helgd och mina niodborgares vfil, som jag enligt milt begrepp

i on firlig mening uppolVrat allt, och en olycklig hrmdelso hade fästat

den allmänna n|ipmäiksamlu'ten p;\ min politiska kairier, var det mig

ej mf^jligt att gå i ett lands tjenst, som på den tiden tycktes organi-

seradt till att nedbryta all borgerlig ordning. Jag stannade derför

Pfver vintern i Hamburg, och frän detta politiska observatorium sökte

jag följa Europas politiska gång och staternas styrelse. Danmark kunde

då, oaktadt sin envåldsstyrelse, icke annat än tilldraga sig min uppmärk-

samhet. För att se detta land jiå närmare häll och för att göra mig be-

kant med dess språk och literatur, gjorde jag följande sommar en resa

till Köpenhamn, men min vistelse derstädes blef endast helt kort, efter-

som familjeangelägcnheter hastigt återkallade mig till Hamburg. Om
vintern höll jag mig en dansk språklärare, emedan jag på våren tänkte

resa tillbaka till Daimiark, men under tiden inträffade att en af mina

ungdomsvänner kom till Holstein och köpte der ett hemman. Då
han icke sjelf var jordbrukare, öfverlemnade han dess iståndsättande till

mig. medan han sjelf reste i Tyskland och Sverige. Inköpssumman

var 6000 rdr., men hemmanet afkastade dock första året icke ens 100

rdr. Men två år derefter, 1797, såldes detta hemman för 16,000 rdr,

sedan jag bragt afkastningen upp till inemot l,3oO rdr.

Frankrike tycktes emellertid återigen hafva börjat sammanknyta

de borgerliga samfundsbanden och då jag önskade komma i verksam-

het, gjorde jag en resa öfver Holland till Frankrike för att, om till-

fälle erbjöd sig, gå i fransk tjenst, hvartill jag hade de mest smick-

rande rekommendationer. Men ögonblicket var ogynsamt, då man i

Paris såg så många reducerade officerare af alla grader, som förgäf-

ves sökte vinna anställning. Efter sex månaders vistelse derstädes, un-

der hvilken tid jag gjorde några korta resor i departementen, reste jag

tillbaka till norden, och efter att hafva uppehållit mig några veckor i

Köpenhamn, tillbragte jag det återstående af vintern i Hamburg, och

sommaren derpå, efter att hafva gjort en resa genom en del af de

danska staterna för att lära känna landets tillstånd i afseende på åker-

bruket, reste jag till Köpenhamn och uppehöll mig sedan den mesta

tiden i trakten af Fredensborg, ända tills det om våren 1800 erbjöd

sig tillfälle för mig att få ett hemman under Soröe amt, på hvars

iståndsättande jag användt alla de resurser, som stått i min makt."

Härmed afslutas Gyllembourgs berättelse, hvilken vi anfört dels

af de sid. 296 angifna skål och dels derför att vi föreställa oss att våra
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läsare derigenom med lifligare intresse skola taga kännedom om den

roll, Gyllembom-g spelade vid tronföljarvalet 1810, hvartill vi nu inom

kort skola öfvergå.

Då Kristian VII afgick med döden 1808 och kronprins Frederik

blef landets konung, skänkte han i så hög grad sin gunst åt Gyllem-

bourg, hvilken som ofvan nämdt kommit i förhållande till honom redan

1805, att denne fick mod att meddela konungen sina åsigter om önsk-

värdheten af en union — detta medan Gustaf IV Adolf ännu satt qvar

på tronen. De tre nordiska staternas anslutning till hvarandra utan

eröfring var ämnet för den s. k. luftballongspolitiken, som 1808 befor-

drades öfver sundet och som flutit ur Gyllembourgs penna.

''Denna skrift" — heter det i en anteckning af grefve J. G. De

la Gardie — "blef af danska regeringen öfversänd med 2 å 3 ballon-

ger till Skåne i Dec. 1808 och hvarje ballong innehöll flera hundra

tryckta exemplar deraf. Generalguvernören Toll, vaksam i allt, som

rörde styrelsen och kunde störa lugnet, fick likväl genast rapport om
dessa ballonger, som för det mesta föllo V4 'T' '/a i^il fi^^n Sundet in

i landet. Alla exemplar af den tryckta skriften insändes till honom

(åtminstone kommo ganska få till allmänhetens kunskap). Jag tog ge-

.

nast afskrift af ett. H. E. Toll uppbrände alla, som inkommit, med
undantag af två, som sändts konungen."

Ur den ganska kuriösa skriften — som är tryckt i De la Gar-

dieska arkivet och der upptager inemot 20 sidor — anföra vi följande

apostrofering:

"Svenske män! En regering, som är på en gång kraftlös och oklok,

den bör ju samlas till de öfriga sina medbröder, som söka beskydd på

Themsens strandbrädd. Ett folk, som allenast felar i regering och nya

gränser, för att blifva hvad det varit och bör vara, det bör ju förena

sig med det folk, som i föreningen kan gifva detta; det borde ju gå

denna förening i möte och med manlighet mana ett lyckligt tidehvarf

fram från tidens förlåt. Det bör ju återgifva till det förflutna en dy-

nasti, som icke kan hinna det tillkommande, och deremot hylla en

konung, som har Europas aktning och hvars hjerta redan älskar det

folk, som nu behöfver honom, för att återvinna sitt rum bland natio-

ner, för att återfå en styrka, förutan hvilken sjelfständighet är ett

tomt ord.

Med denna tanke förbindes icke underkufning. Nordens Fredrik,

så snart han tror att försynen förbehållit hans hufvud att bära Skan-
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ilinaviens krona, kan sjelf icke önska att se den svenska nationen un-

(lerkufvail. Hans ocii svenska nationons samfiiKla intresse är det, att

hålla krigets ödeläggelser utanför Skandinaviens gränser, att spara skan-

dinaviskt blod, att afviinda att Skandinaviens hjelpmedel förtäras af

främmande krigshärar.

Sverige, vid att tasta sin krona pä Fredrik VI:s hufvud, vunne

alltså icke allenast att undgå de olyckor, hvarmed det hotas, men
också en rik skörd af fördelar; ty ju mera utvidgad verkekrets en in-

dustriös nation får, desto Hera medel till välmakt erhåller den. Den na-

tionela verksamheten, alla näringar, konster och vetenskaper få ett mång-

dubbladt lif genom att förenas med Danmarks och Norges. Skärom

blott denna tanke från allt begrepp om eröfring från den ena och om
underkufning från den andra sidan; och visserligen framvisar denna

tanki> en produkt af de största fördelar*."'

Så långt luftballongspolitiken. Till Gyllembourg återkomma vi

i ett följande kapitel, sedan vi, till en del genom utdrag ur hittills

otryckta källor, visat, huru Fredrik VI förhöll sig ännu 1810.

Dock skola vi först återknyta berättelsetråden, der vi lemnade

densamma vid inledningen till episoden med Gyllembourg.

Anhängarne af den augustenburgska kandidaturen insågo nu, att

man genast och bestämdt måste erbjuda hertigen tronföljden, innan

någon befarad napoleonsk rekommendation för någon annan kandidat

trädde emellan. Karl Augusts forne adjutant, öfverstlöjtnant Holst,

skickades till hertigen (på hans dåvarande vistelseort Graasteen), med
ett bref från Karl XIII, af den 10 juli, hvari denne förklarade, att han

ämnade föresU honom till tronföljare, att kejsar Napoleon hade gillat

detta, och att man derför önskade hertigens samtycke dertill.

Men knappast hade Holst lemnat Stockholm, förrän det inom de

högre kretsarne derstädes redan började blåsa en annan vind. Wetter-

stedt yrkade, att man äfven skulle sända en svensk till Augustenburg

och icke anförtro ett så vigtigt ärende endast åt en främling. Han ön-

skade att man måtte sända von Plåten. Resultatet blef att Wetter-

stedts vän, kammarherre Silfverstolpe, skulle afsändas för att fortsätta de

af Holst inledda underhandlingarna. Den 14 juli afreste Silfverstolpe

med ett bref till hertigen, men utan tvifvel snarare för alt afräda honom

från att antaga tillbudet, än för att uppmana honom att göra det.

* Som läsaren lätt finner, företer aktstycket vissa språkliga esjenheter,

dem vi dock icke ansett oss böra rätta.

Från Europas h<if. 'il
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Samma dag lemnade von Plåten Stockholm för att, innan han

begaf sig till valriksdagen i Örebro, tala med grefve Wedel-Jarlsberg

från Norge. Denne stod i stort anseende äfven i Sverige och beteck-

nades redan såsom den, hvilken väsentligen skulle genomföra Norges

förening med Sverige. Med afseende härpå ansåg hvarken von Plåten

eller Wedel-Jarlsberg hertigen af Augustenburg för den rätte mannen.

Af samma tanke var grefve Wrede i Paris.

Så snart Fredrik VI fått kännedom om Holsts beskickning, skref

han den 16 juli ett bref till sin syster, hertiginnan af Augustenburg,

hvari han öppet och bestämdt meddelade, att han hoppades bringa

till stånd en förening mellan de tre nordiska rikena, att han hade vid-

tagit de mått och steg, som i detta hänseende voro nödiga, att Na-

poleon intresserade sig för honom och ville understödja honom, och att

han skyndade att säga detta, emedan han hade hört, att äfven herti-

gen åtrådde att blifva vald, och ville undvika till och med skenet af

ett svekfullt förfarande mot denne.

Samma dag (den 16 juli) som detta bref afgick, anlände Holst

med Karl XIII:s skrifvelse till hertigen. Kedan följande natt sände

hertigen den med en kurir till Fredrik VI, åtföljd af ett bref, hvari

han förklarade, att om konungen trodde, att ett afslag å hans sida

skulle leda till de tre nordiska rikenas förening, och ora konungen hade

den minsta sannolikhet, det minsta hopp i detta hänseende, så ville

han afslå anbudet och derjemte på det heligaste försäkra, att han där-

med icke gjorde någon uppoffring. Han frågade, om konungen i den

händelse, att en förening af Skandinavien under närvarande omständig-

heter icke kunde ega rum, skulle hellre önska att hertigen eller att

någon annan prins blefve vald; hvarvid han dock anmärkte, att ko-

nungen icke torde befalla honom mot hans egen vilja att antaga till-

budet. Kedan natten mellan den 17 och 18 juli kom konungens ku-

rir fram med brefvet till hertiginnan, som genast visade det för her-

tigen. Saken var således klar mellan konungen och hertigen. Herti-

gen visste omedelbart från konungen sjelf, att denne ämnade ställa sig

såsom kandidat till det svenska tronföljarvalet, och att han tillika hy-

ste det bästa hopp om att kunna genomföra den stora planen. Herti-

gen hade för detta fall förklarat, att han ville afböja nämda kandidatur,

och att det icke skulle vara någon uppoffring för honom att göra det.

Den 18 juli skref Fredrik VI ett bref till Karl XIII, hvari han

öppet framträdde såsom kandidat till den svenska tronföljden. I detta
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bref uttalade han silsom sin öfvertygelse, att de tre skandinaviska fol-

kens välfärd borodde på "den närmaste förtoning dem emellan." "Jag vå-

gar smickra mig med," fortfor han, "att ers majestät delar denna öf-

vertygelse. Ers majestät känner alltför väl nordens historia för att

icke vara öfvertygad om, att söndringen mellan nationer, som äro så

nära beslägtade, som ha samma religion, ursprungligen samma språk,

nästan samma seder och vanor, har varit orsaken till deras olyckor

och deras svaghet. Jag kan således icke behöfva ingå i många detal-

jer för att öfvertyga ers majestät om, att ers majestät skall göra sitt

namn odödligt, och att kommande slägten i de nordiska rikena skola

i ovärdliga tider välsigna ers majestäts minne, om ers majestät griper

det tillfälle, som erbjuder sig, och som i detta ögonblick erbjuder sig

under förhållanden, som kanske aldrig mera skola blifva så gynsamma,

t^r att för alltid göra slut på söndringen mellan folk, som i grunden

äro bröder, och som alltid hade bort räcka hvarandra handen för att

ömsesidigt stödja hvarandra." Derefter anhåller han, att konungen måtte

gifva honom sitt förord hos ständerna vid det stundande tronföljarva-

let och derigenom öppna utsigten till en ständig förening mellan de

tre nordiska folken. "Det är endast derför," säger han, "att försynen

satt mig i en ställning, der det är en pligt för mig att arbeta på de-

ras lycka, som jag eftersträfvar den svenska nationens röster, en na-

tions, som har så många anspråk på min aktning." Slutligen gifver

han försäkringar om den trohet, med hvilken han ville upprätthålla och

handhafva Sveriges grundlagar.

Den 10 juli kom hertigens kurir med det förut omnämda bref-

vet till Fredrik VI. Denne gladde sig mycket öfver detta bref, som
undanröjde all fruktan för en obehaglig rivalitet. Men snart visade

det sig, huru föga allvarligt menade hertigens försäkringar voro. Se-

dan han tagit kännedom om konungens förut nämda bref till hans

gemål, skref han ett bref till Karl XIII, hvari han på vissa vilkor an-

tog dennes tillbud att förorda hans val, och detta bref lät han Holst

läsa, så att denne i hvad fall som helst kunde muntligen upplysa, hvad

som var hertigens verkliga önskan. Holst skulle på genomresan genom
Köpenhamn förelägga Fredrik VI en kopia af brefvet och öfverlemna

&t denne att afgöra, om han skulle resa vidare med brefvet eller lemna
det qvar och tillsvidare framföra ett muntligt "afslag". De af herti-

gen uppstälda vilkoren voro rent illusoriska. Valet skulle nämligen

gftlla för hans person och lifstid, och derefter skulle det bero pä Sva-
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riges ständer, om de ville välja Fredrik Yl ( som var lika gammal som

hertigen samt barnlös!) eller Gustaf lY Adolfs son (som redan genom

ett riksdagsbeslut var utesluten frän tronföljden!) eller — hertigens

egen son!

Den 22 juli anlände Silfverstolpe till hertigen med Karl XIILs

andra bref. Den 23 återkom hertigens kurir från Köpenhamn med

tvänne biljetter frän Fredrik Yl till hertigen och hertiginnan. Dessa

biljetter innehöUo egentligen icke något svar på hertigens fråga af den

16 juli, utan blott en hänvisning till konungens tidigare skrifvelse.

Hertigen fick således icke derigenom veta någonting annat än hvad

han redan länge vetat; men likväl gaf han sig, åtminstone för Silfver-

stolpe, sken af att han nu furst erfor konungens afsigt, och att han

derför ville afslå Karl XELs anbud.

Hertigen affattade nu en skrifvelse, som till formen var ett af-

slag, hvilket han också för Fredrik Yl, sin gemål, Silfverstolpe och

andra utgaf det för att vara, men som i sjelfva verket var ett sam-

tycke, hvilket de svenska herrarne också togo det för att vara. Detta

bref af den 23 juli gick nämligen ut på. att hertigen af konungen af

Danmark hade erfarit, huru hans val skulle vara ett hinder för den

stora och nyttiga planen till de tre rikenas förening, och att derför han

och hans familj måste träda tillbaka. Hvar och en, som nekade håll-

barheten af det anförda skälet, måste naturligtvis antaga detta svar

for ett samtycke, och så skedde det i sjelfva verket. Brefvet öfver-

lemnades af hertigen till Holst, som skulle bringa det till Örebro.

Silfverstolpe fick också del af innehållet, nämligen "att det var ett af-

slag."

I slutet af juli erhöll Fredrik Yl den märkliga skrifvelsen af den

25, hvari hertigen sökte förklara sitt besynnerliga beteende och bereda

konungen på sitt väntade val Äfven här ignorerade hertigen helt och

hållet konungens första bref och bestämda förklaring af sina afsigter.

och sade, att han, på grund af det långa uteblifvandet af konungens

svar och de svenska herrarnes otålighet, hade måst skrifva sitt bref till

konung Karl, hvilket var ett antagande af anbudet, som dock först skulle

ha förelagts konungen, men att han efter mottagandet af dennes sista bref

hade gifvit ett bestämdt afslag. Derefter resonnerar han öfver planen

till de tre nordiska rikenas förening, framhåller att svenskarne icke ön-

skade konung Fredriks val, att kejsar Napoleon knappast skulle vilja

lägga sig ut mycket derför. och att Kyssland skulle vara deremot.
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"Slutligen uttalar han rent ut den furmodan, att lian sjelf skall blifva

vald, och t^rklarar, "att han i detta fall vill mottaga valft såsom af

Guds hand." Häraf framgår tydligen, att hertigen sjelf icke ansåg

sitt senare svar till Karl XIII såsom något verkligt afslag, och att

han alldidcs icke, såsom man föregitVit, drog sig tillbaka af hiinsyn

fPr Fredrik VI och dennes plan till en förening mellan de tre nordiska

rikena.

Emellertid sökte enskilde män, som voro intagna af den stora

idéen om den skandinaviska unionen, genom skrifter verka på den all-

männa meningen. Statsministrarne grefve Schimmelmann och Fredrik

Moltke utgåfvo i detta syfte hvar sin broschyr, den förre på tyska, den

senare på franska, båda anonyma. Grundtvip-, generalkonsul Gjorlew i

Norge, den bekante historikern F. Rulis, Kragh Höst och flere förfat-

tade åtskilliga småskrifter. Den sistnämde, som iiade literära förbin-

delser i Sverige, reste med etatsrädet Oisen till Stockholm; och lika-

som de redan på resan tyckte sig spåra mycken mottaglighet för

den skandinaviska idéen, så funno de ock i sjelfva den svenska hufvud-

staden ifrige medarbetare i kunglige bibliotekarien Wallmark, kansli-

rådet Malmström och sekreteraren Granberg. I Stockholm utkom en

öfversigt af Fredrik VI:s historia, och flere artiklar till rekommenda-

tion för honom upptogos i Stockholmsposten och Journal för literatur.

Men danska sändebudet vid svenska hofvet, von Dernath, verkade sna-

rare emot den nordiska unionen än för densamma.

På valriksdagen i Örebro, som sammanträdde den '2?) juli, sak-

nade Fredrik VI:s parti någon mera framstående förkämpe. Adler-

sparre och von Engeström vidhöllo sin ursprungliga plan att genomdrifva

hertigens af Augustenburg val, och ryktet talade till och med om den

hemliga afsigten att föra hertigen till Sverige.

Detta rykte spridde sig i Danmark och var bekant också på Au-

gustenburg. Antingen det var grundadt eller icke, blef man vid denna

tid inom hertigens närmaste omgifning uppmärksam på, att det icke

kunde hänga så riktigt tillsanmmans med hans afslag. Hans gemål,

konung Fredriks syster Lovisa Augusta, kom till den öfvertygelsen, att

man under ädelmodets och öppenhjertighetens mask dref gäck med
hennes broder, och detta upprörde hennes sinne. Hon beslöt — sä-

kert icke utan mycken inre strid — att uppenbara sakens verkliga sam-

manhang för sin broder, och hon utförde sitt beslut. Antingen det

bref hon nu skref till konungen eller några andra omständigheter öf-
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vertygat Fredrik VI om att hertigen spelade ett dubbelt spel — han

beslöt att tvinga honom att uppgifva denna roll och uppträda öppet.

Han var öfvertygad om, att i fall ryktet om hertigens tillämnade bort-

förande var sant, så var det endast ett streck, som skulle utföras af

det Adlersparreska partiet; men hertigen mäste sättas i stånd att resa

öppet om han ville, eller att undgå ett bortförande, om han icke ville.

Fredrik VI skickade derför den 10 Augusti 1810 en af sina adju-

tanter Ltitzen till Augustenburg med ett bref, hvari han tillkänna-

gaf, att han hade låtit några kanonbåtar gå till Als för att skaffa her-

tigen säkerhet, emedan han erfarit, att ett parti i Sverige hade för af-

sigt att bortföra honom på ett svenskt fartyg. "Detta sätt att bringa

er till Sverige kan och får jag icke tillåta'', skref konungen. Det be-

rättas, att hertigen mycket förargade sig öfver denna konungens åtgärd.

ehuru han i ett bref af den 10 Augusti tackade konungen för hans

välvilja. Han medgaf möjligheten af ett bortförande till Sverige, dock

snarare ä det partis sida, som ville hindra hans val, än af hans anhän-

gare. ''Skulle", skrifver han, "nu eller senare en svensk kurir bringa

mig underrättelse om mitt val, och ett skepp blifva sändt för att hemta
mig, så vill jag dock först anhålla om ers majestäts samtycke för att

mottaga det." — Men en sådan kurir fick han förgäfves vänta.

2.

Hemliga rapporter af svenske ministern i Köpenhamn, friherre

Oxenstjerna.
*

1.

Hvarjehanda rykten i danska liufvudstaden.

Köpenhamn den 24 Juli 1810.

Det af mig misstänkta uppskof 'af svar till hertigen af Augusten-

burg ifrån hans kungl. danska raaj:t har ej egt rum, och lär det an-

dra eller sist tredje dagen blifvit gifvet, jag tror kallt och förbehållsamt.

Den till .herr von Dernath afskickade kurir återkom i går: jag tror

näppeligen att han gifvit mycket smickrande underrättelser om sven-

ska folkets dispositioner att med sitt val falla på hans danska maj:ts

* Befintliga i K. Kiksarkivet i Stockholm.
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egen person. Säsora något deremot tröstande före härvarande tyckte

jag mig anmilrka att man anser don med kuriren ankomna undprriit-

telson, att hertigens parti mycket förminskats sedan general Wredes

iiterkomst; äfven skall prins Kristians väljande mera allmänt omtalas.

Här ntsprides ett rykte, att dalkarlarne marschera på Örebro, dock vet

man ej att säga, i h vilken akt och mening.

2.

Sliiigerbultar af höga vederbörande.

Köpenhamn den 21 Juli 1810.

Herr Kosencrantz har slutligen trott sig böra bryta den tystnad han

hittills emot mig iakttagit, och berättade mig i förgår afton att hans

danska maj:t, genom ett bref till konungen anmält sig som kandidat

vid instundande tronföljareval. Af hvad han sade tror jag mig böra

sluta att man ej med synnerligt hopp om framgång gjort denna de-

marche. Herr Kosencrantz upprepade ofta att det för sent blifvit på-

tänkt och att sådant svårligen kunde på så kort tid arrangeras. Ännu

hade man ej yttrat sig om det hertigen af Augustenburg gjorda anbud,

men sedan i går afton vet jag att högbemälte herre underrättat hans

danska maj:t härom, och likasom utbedt sig dess råd, hvilket mycket

torde embarrassera härvarande att gifva. Jag var i dag middagstiden

hos herr statsministern, till hvilken jag rent af sade det jag erfarit att

ett dylikt bref ifrån hans durchlaucht hertigen ankommit. Han syntes

i början något förundrad att det redan kunde vara bekant, och tillade

att konungen ännu ej meddelat hvad han ämnade svara; hade högbe-

mälte herre ej sjelf gjort något steg eller visat lystnad till Sveriges

krona, så vore svaret lätt att gifva, men nu är det mera brydsamt.

Det naturligaste blefve väl det att hans danska maj:t ämnade afvakta

valets utgång, ty ehuru hans svenska maj:t yttrat sin benägenhet att

föreslå hertigen af Augustenburg till tronföljare, så vore dock ej af-

gjordt att nationens val skulle falla på honom. Detta var det väsent-

ligaste af det lilla herr Kosencrantz yttrade; jag fortfar dock att tro

det man ej här hyser synnerligt hopp att reussera, men det är dock ej

så lätt att gå tillbaka, då man stigit för långt fram. Då min konungs

och herres intention, visserligen i förening med den bättre, upply.stare

och jag tviflar icke, talrikare delen af svenska folkets åstundan, är mig
bekant, så döljer jag slätt icke att min önskan är hertigens utkörande
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till arfvinge af den svenska tronen, och jag smickrar mig att sådana

mått och steg äro tagna, som försäkra utgången af det tillstundande

valet. Man bör dock ingalunda försumma äfven], de minst betydande

prekautioner. Någon har sagt mig att baron Selby skulle vara försedd

med mycket penningar; om dermed förstås danska sedlar, så begriper

jag det lätteligen, ty deraf tillverkas dagligen stora qvantiteter. Jag

tror man gjorde väl att följa på spåren en viss kammarherre Eppinger;

hans ständiga resor häremellan och Helsingborg äro ej utan betyden-

het. Sedan ett par dagar utkomma hoptals små skrifter. Intet tvifvel

att de icke med sorgfällighet utspridas i Sverige: de synas dock göra

föga lycka äfven här på stället.

Emot ryske ministern herr Lissakenitz har herr Eosencrantz ändt-

ligen också gjort en slags ouverture, men med en ögonskenlig förlä-

genhet och så hoptrassladt, att förstnämde ej kunde afhålla sig ifrån

åtskilliga reflexioner vid detta tillfälle. Det hade ock väckt hela hans

förundran att man härstädes uppfattat ett dylikt projekt. Innehållet

hade varit att sedan hans danska maj:t erfarit hans kejserliga ryska

maj:ts beslut att icke intressera sig för någon med honom beslägtad

furste vid förestående val af en tronföljare i Sverige, och då hans maj:t

hade sig bekant att fransmännens kejsare med behag skulle anse dess

utkörande till efterträdare i Sverige, så hade han uppträdt som kan-

didat vid instundande valriksdag, gjorde sig i öfrigt försäkrad om kej-

sarens fortfarande vänskap och benägna tänkesätt m.^m.

3.

Sympatier för hertigen af Augustenburg.

Köpenhamn den 27 Juli 1810.

Här har redan många gånger kunnat märkas på hr Didelot att

hans uppgjorda plan till tronföljareval i Sverige ej lärer blifvit i Frank-

rike antagen med all den begärlighet eller utmärkta approbation, som

han förmodat. Då jag för 2:ne dagar sedan af en oförmodad händelse

var hos herr Eosencrantz talade han lösligen med mig härom, sägande

att han blott gjorde detta af orsak att han af herr Didelot blifvit un-

derrättad om de samtal vi båda häröfver haft. I öfrigt syntes det ho-

nom att man något för sent började att tänka på en sådan sak: han

tillade comme par maniére de discours, att konungen, hans herre, vore

den hederligaste och i intentionen den mest välvilliga menniska, och
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om det, efter dess anträda till regeringen i bruk itomraa sättet att be-

styra ärendena, visserligen kan anses som nog mycket bcröfvadt do

vanliga foraier, så är det ej hans herre, som sjell" eller allena fallit

på denna tanke. Herr Rosencrantz misströstade ej heller att ändring

härntinnan kunde erhållas, och hade det redan lyckats honom att be-

komma saker, expedierade utan den vanliga ölVerliggningen påhansmaj:ts

skrifbord, då det vål ofta lärer ankommit på kabinettssekreteraren

.Tessen när och huru mångfaldiga mål afgöras. Emot detta hans maj:t

tillagda billiga loford var visserligen ingenting att invända och i af-

seende på det öfriga af hans yttrande var jag likaså litet hugad som

i behof att något erinra. Hvad jag väntat att herr Rosencrantz skolat

nämna för mig var herr Selbys afresa till Sverige, men då detta ej

skedde, måste jag tro att anmälandet af ett dylikt steg varit allt för

brydsamt, äfvensom att herr Rosencrantz, hvilken ej gör sig stor tanke

öfver framgången af denna comissaires bemödande, naturligen vill me-

nagera den ressursen att säga det baron Selby gjort en i privata ären-

der företagen resa. Han skall ock ega inga andra än muntliga in-

struktioner, och de till görande demarcher äro åt hans egen urskiljning

och bedömande öfverlemnade. Jag vet att någon, som man ej ännu

namngifvit, frågat hans danska maj:t i anledning af Selbys försändning,

om hans herre hade något parti för sig i Sverige, hvartill han svarat

rent af nej, åtminstone ej något som egentligen vore honom bekant.

Den ovärderliga förmån att genom den nu utsedda tronföljarens

val försäkra successionen, då han är fader till 2^*16 väl uppfödda prin-

sar och att uti honom finna en upplyst, vältänkande och moraliskt god

herre, bör mycket öfverväga alla de skäl som motsättas hans väljande,

hemtade af hans ej krigiska lynne eller profession, då karakter och

ståndaktighet kunna finnas under annan klädnad än en militärisk uni-

form: den tillkommande kronprinsessan har i öfrigt all den höghet i

själ och tänkesätt förenad med sitt köns prisvärdaste egenskaper, som sä-

kert ej förfela sin inflytelse på en gemål, som känner hennes hela värde.

4.

Prinsen af Ponte Corvo uppdyker. — Kykteii om Gustaf Adolf.

Köpenhamn den 1 Augusti 1810.

Eders excellences höggunstiga af den 1 Augusti ankom med

kuriren Lundqvist söndagsmorgonen ungefärligen kl. 3. Aftonen förut
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var herr Kosencrantz till sin 2 mil andra sidan Koeskilde belägna landt-

egendom afrest, således på 6 mils afstånd. Jag sände honom en estaf-

fette som vid pass kl. 8 lärer härifrån afgått, och underrättade honom

med några rader att jag erhållit kungl. maj:ts svar på hans danska

maj:ts skrifvelse till högbemälte herre, samt bifogade ett exemplar af

konungens tal till ständerna. Utan att säga det jag precist visste in-

nehållet af svaret, gaf jag statsministern min skäliga förmodan till-

känna, att det vore sådant det kunde och borde vara i detta ögonblic-

ket. Emellertid fortfor långt inpå dagen ett ovanligt starkt regn, och

jag hade dessutom det ena ögat så starkt inflammeradt att jag måste

afslå prins Kristians inbjudning att spisa middag hos hans höghet

på Sorgenfri, IV2 J^H härifrån beläget, dit min hustru allena be-

gaf sig. Dels denna omständighet, dels herr Kosencrantz' förmodade

snara återkomst, föranläto mig att under sammes frånvaro ej göra nå-

got steg till brefvets öfverlemnande: han kora ock måndags förmidda-

gen, då jag genast gick till honom, och bad honom anmäla mig till

audiens. Herr statsministern yttrade sin förbindlighet mot mig öfvev

det sätt jag härvid iakttagit, och skref, då klockan kunde vara unge-

fär 2, till Fredriksberg för att inhemta konungens ordres. Dessa kommo
honom ej tillhanda förrän både han och jag hade begifvit oss till fran-

ska ministerns landställe, der denne gaf statsministern sin första mål-

tid: de innehöUo att jag tisdags förmiddagen kl. 12 skulle komma till

Fredriksberg.

Då jag sedan måndagen besökte hr Kosencrantz genast efter åter-

komsten, fann jag honom mycket uppskrämd af grefve von Dernaths

och herr Selbys ankomna berättelser, som omnämnde ej blott ett starkt

men äfven öfvervägande parti till förmån för prins Ponte Corvo: der-

emot skulle efter dessa herrars notioner alldeles ingen fråga vara mera

att hertigen af Augustenburg kunde väljas; något hopp vore för prins

Kristian, ifall det fransyskt prinsliga partiet ej kunde genomdrifva sitt

projekt; med hans danska maj:ts personliga väljande lära de icke hel-

ler påtagit sig att smickra härvarande. Eders excellence föreställer

sig lätteligen hvilka reflexioner herr Kosencrantz i anledning af prins

Ponte Corvo gjorde; hvad Kyssland härvid borde hafva att erinra, och

huru ett dylikt val af samma skulle upptagas; huru vi genast borde

förvänta oss krig med England, och i hvad belägenhet vi då skulle

befinna oss, med mera. Jag billigade dess raisonnements, utan att

åtaga mig beviset af deras förmodliga öfverflödighet, och jag gjorde
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den anmärkning, att jajj lätteliijren berjrep Imni litet man borde längta

efter att, då man liade fransoserna redan på en sida till »jfrannar, äl-

ven bekomma ett eqvivalent nabolag pä den andra. Herr Ivosencrantz

uttryckte svagt sitt hopp att de goda danske herrar kunde möjligtvis

i Stockholm vara mindre väl underrättade, hurudan ställningen vore i

Örebro vid riksdagen, och min kallelse var det ej denna gången, att

till en viss grad häröfver gifva honom upplysningar.

Tisdagen kl. 12 uppvaktade jag hans maj:t på Fredriksberg. Se-

dan jag öfverlemnat hans maj:ts höga skrifvelse, och han underrättat

sig om dess helsa, började konungen att tåla om föremålet af dess

eget bref, hvarå det nu lemnade vore svaret: han talade om sina af-

sigters renhet, sin aktning för svenska nationen och sin uppriktiga till-

gifvenhet för hans maj:t, hvars lof han med mycken värme gjorde,

och om hvars motsvarande tänkesätt han hoppades kunna göra sig för-

säkrad och vid detta tillfälle erfara. Jag anmärkte härvid att valet

af en tronföljare vore en af rikets ständer, men ej af konungen depen-

derande handling; detta förmente dock hans danska maj:t ej så all-

deles bokstafligen böra förstås. Då under samtalet jag tyckte mig ej

märka det tvifvelsmål om utgången jag så gerna hade sett vara upp-

fattadt, tog jag första tillfället för att yttra en slags regret deröf-

ver, att man å denna sidan så sent gjort de nu företagna demarcher:

härå svarade hans maj:t att han naturligtvis bort förut sondera de

båda kejserliga hofvens mening, nämligen det franska och ryska, ej

mindre för sin egen än för Sveriges skull och att han funnit deras sin-

lag vänskapsfulla. För vår nådige konung hyste han de uppriktigaste

och mest tillgifna tänkesätt, hvilka högbemälte herre hade redan in-

gifvit honom genom sin visa och kloka styrelse under regentskapet,

och frukten hade ock varit det mycket goda förstånd båda rikena emel-

lan, som den tiden förevar.

Hans maj:t behagade i anseende till mig personligen yttra sig

ganska nådigt, men tillade hälft småleende: "Vous nous avez pourtant

traité un peu durement dans vos notes", — jag återtog sägande att

det väl ej är att undra öfver att den som lider, jemrar sig, och bad

derjemte hans maj:t observera att ehuru mycket jag klagat öfver ka-

pare et consortes, jag dock alltid derjemte tillkännagifvit mitt likaså

vördnadsfulla som oinskränkta förtroende till hans maj:ts egna billiga,

rättrådiga och ädelmodiga tankesätt. Detta vidgick han äfven, och
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sade: "jag hoppas att ni snart skall blifva nöjd, och jag har redan vid-

tagit författningar som i möjligaste måtto skola förekomma klagomål."

Genom anförda tror jag mig hafva gjort reda för hvad som pas-

serade vid mitt företräde hos hans danska maj:t, hvarifrån jag begaf

mig till statsministern herr KoSencrantz, och gjorde honom öfver samma
en passande berättelse. Han frågade mig om konungen nämnt herti-

gen af Augustenburg, hvartill jag, som sanningen är, svarade nej. —
Prinsen af Ponte Corvo blef åter ett föremål för vårt samtal, och ville

hr Kosencrantz veta att baron Lagerbjelke i början varit emot hans

framställande som tronkandidat. Rätta sammanhanget häraf är svårt

att här taga rätt pä, och kan till och med vara likgiltigt för mitt

ändamål, som är, att då jag icke anser Bernadottes utkörande till

svensk kronprins för så sannolikt, som man här tyckes frukta det, ge-

nom denna helsosamma räddhåga bereda härvarande sinnena, att ej

blott med resignation, men äfven med satisfaktion, erfara tidningen

om hertigens af Augustenburg val. Jag tilltror mig i det närmaste

kunna försäkra, att ock sådant skall ske, och om äfven en ögonblick-

lig personlig förtrytelse skulle hos hans danska maj:t uppstå, vågar

jag tillägga att dess verkan ej sträcker sig till något stegs tagande,

hvarigenom hertigen möjligen kunde hindras ifrån tillbudets antagande.

Min häröfver uppfattade tanke delar med mig fullkomligen herr Di-

delot, till hvilken jag låtit förmärka, dock blott som min egen opinion,

tvifvelsmål öfver görligheten af konungens personliga utväljande, om
ock svenska regeringen dertill ville medverka. Alle som med någon

eftertanke och uppmärksamhet betrakta sakernas ställning, och känna

något den som är i Sverige, synas ingalunda smickra sig med dylikt

hopp, och som jag redan förr anmärkt, är den bättre och upplystare

allmänheten åtminstone villrådig om den bör önska det.

En besynnerlig nyhet erfor man med sista tyska avisan, nämli-

gen för detta konung Gustaf Adolfs resa genom Tyskland norrut. Han
skall hafva tillskrifvit baron Taube och gifvit honom ett rendezvous,

jag tror i Wittenberg; baron har undskylt sig, förebärande att han

ej kunde lemna sin post; man lärer hafva säker underrättelse att han

ankommit till Berlin, men icke desto mindre är det en förvånande tid-

ning, om den bekräftar sig, som konungen af Danmark denna morgon

bekommit, att nämligen Gustaf Adolf vore embarkerad på den engel-

ska flottan; denna har ock nu sedan några dagar försvunnit ur sigte

ifrån alla de ställen man eljest stundom kunde observera den. Herr
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Rosencrantz hade ögonblicket förut varit hos hans niajit här på Ama-
lionborg donna morgon, och knapt hemkonimon, förr än han åter blef

kallad, då konungen berättade honom nyheten som inlupit enligt hvad

han sade från tiera håll, men utan några detaljer eller anförda om-
ständigheter, som kunde göra den till en viss grad tillförlitlig. Herr

Rosencrantz kom genast till mig för att den kommunicera, hvilken at-

tention hans maj:t i föregående gillat. Bekräftas tilldragelsen så är

den visserligen af största vigtighet.

5.

Intrycket i danska hufvudstaden af Bernadottes val. — Fredrik VI:s vrede.

Köpenhamn den 28 augusti 1810.

Ehuru förväntad nyheten om prinsens af Ponte Corvo utkörande

till tronföljare de sista 10 a 12 dagarne var, har den dock här upp-

väckt den största möjliga sensation. Den är hos de flesta blandad

med ett tydligt missbilligande af de steg hans kungl. danska maj:t

tog, då han sjelf anmälte sig som kandidat och i synnerhet af hans

uppförande emot hertigen af Augustenburg, som man hindrat att ge-

nast och i tid antaga det honom gjorda anbudet. De klokare och li-

tet längre seende finna Danmarks ställning nästan förtviflad och kunna

ej för sig sjelfva dölja att regeringens kortsynthet, opolitiska och så

mycken egensinnighet innebärande företag likasom sjelfvilligt framkal-

lat denna konjunktur. Här fattas ej folk som påstå att man genast

bort kasta sig i Englands armar och som smickrat sig med detsamma
i Rysslands; en klok och betydlig man, som uppriktigt talte med mig
härom, sade rent ut att om kraft och karakter funnes i närvarande sty-

relse, så vore detta ock enda parti, men tillade att han icke förväntat

ett sådant steg, hvartill behöfves likaså mycken klokhet som energi:

den förra fins likaså litet som den senare, ty hvad som passerar i ko-

nungens kabinett vet man innan aftonen. Mig har försäkrats att fre-

dagen den 2-4, samma dag jag kommunicerade statsministern Ro.sen-

crantz cirkulärets innehåll om valet, skall hans maj:t varit utomordent-

ligen vred samt yttrat sin föresats att låta på det strängaste förfara

med de uppbragta svenska skeppen.
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Verkningarne af danske konungens förargelse öfver kandidaturens misslyckande.

Köpenhamn den 1 september 1810.

Oviljan och förtreten yttra sig småningom och efter hand och

naturligen så mycket mer i verk och gerningar, hvilka kunna företa-

gas utan en viss publicité, som man offentligen visar artighet och äf-

ven vid obetydliga tillfällen complaisance. Min aning om de svenska

uppbragta skeppens tillkommande behandling var beklagligen riktig

och den i dag insända underrättens dom är en följd af tydliga fö-

reskrifter, som ifrån högre ort blifvit gifna. Härvid har man det nö-

jet att hämna sig, jemte hoppet att genom de diskussioner som häraf

med svenska regeringen måste uppkomma, finna lägenhet att belacka

och svärta den hos den franska. Om kalkylen är så riktig och ofel-

bar, som den är tydlig och lätt att inse, bedömer eders excellence säk-

rast, som noga känner vår ställning med Frankrike. Ingenting är vis-

sare än att i samma proportion som härvarande äro hemligen förbitt-

rade öfver det ringa afseende fransmännens kejsare gjort på deras ön-

skan och demarcher, i samma mån skola de pä det lägsta sätt, om
det kan hjelpa, göra honom sin kur så väl för att afvända alla miss-

1

tankar öfver deras verkliga sinnelag, som för att säkrare kunna nyttja i

hvarje tillfälle att stifta ondt emellan honom och oss.

Jag har nog anledning att tro franska ministern Didelot, om ej;

rådgifvare, dock medhållare af det uppfattade beslutet att kondemnera I

de till England gående svenska skepp och att han ej underlåter att

göra denna, för kontinentalsystemets bibehållande, så nitiska mésurej

högeligen gällande hos franska ministern.

7.

De uppbragta svenska fartj'gen.

Köpenhamn den 4 september 1810.

Sedan mina sista ödmjukaste af den 1 hujus har jag haft äran

emottaga eders excellences höggunstige af den 29 augusti, jemte den

skrifvelse kommerskollegium till eders excellence aflåtit angående de

för svenska handelsskepp erforderliga dokumenter, ej mindre än den ifrån

en benämnd Bencke, egare af galeasen Nimrod, till kungl. maj:t in-
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gifna underdåniga ansökning om reklamation af detta dess genom dan-

ske kapare tagna fartyg.

Till herr statsministern Kosencrantz öfverlemnade jag i går den

nänida kommerskollogii skrifvelse, försedd med eders excellences be-

tyg, och tvitlar jag ej, att oaktadt danska kansliets egensinnighet och

obehöriga fordran att omstöpa en annan regerings författningar och kraft-

egande förordningar, det dokument som equivalerar ett danskt skepps

köpebref, här blifver antaget och erkändt.

Nu mera blifva alla svenska skepp, som här varit uppbragta, och

hvilkas papper äro på England, af underrätten prisdömde; deras antal

lär nu stiga till 7 a 8, ibland livilka sig ock befinner Briggen Adna
tillhörande handlanden Hellerstedt i Vestervik. Efter hvad jag seder-

mera hört lärer det andra från samma stad utgångna fartyg, Konjnnk-

tnnti, kapten Vestermark, varit ibland den på norska kusten tagna kon-

voy: jag hade emellertid i anledning af eders excellences apostille af

den 25 augusti, låtit dessa skepps reklamation inflyta uti den note jag

under dato af den 30 augusti till hr Kosencrantz ingifvit rörande ett

annat i Carlshamn hemmahörande fartyg, och hvarmed mera skyndade, då

dess afdömande i öfverrätten är under behandling. Eders excellence

behagar häraf inse, att jag äfven utan direkta ordres från eders excel-

lence icke underlåter att använda min embetsåtgärd, när minsta san-

nolikhet sig företer att något dermed kan uträttas, ehuru det alldeles

blifver omöjligt att för h varje särskildt kasus ingifva en vidlyftig note.

Franska ministerns åtgörande.

Köpenhamn den 5 september 1810.

Oaktadt allt det nit och den ifver, hvarmed jag söker förfäkta

svenska handeln och skeppsfarten emot det danska kaperisystemet, hvil-

ket ej mindre min skyldighet som svensk minister än eders excellence

tid efter annan mig tillkomna befallningar mig ålägga, så blifver allt

mitt bemödande fruktlöst, derest ej eders excellence sätter mig i stånd

att på ett eftertryckligare vis, än hittills skett, reklamera emot sådana

.
vidtagna grunder till prisdömande af de svenska skeppen. Uppretad af

håmdlystnad, skulle danska regeringen låta kondemnera allt, hvartill

\
ock den uslaste pretext kan finnas, och det så mycket hellre som den

I

tror sig dermed göra sig berättigad till franska regeringens välvilja.
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Den eljest honetta franske ministern bar gjort och gör oss stort men,

ty han uppmuntrar och råder till dessa ytterligheter, hvaraf han i öf-

rigt icke gör någon hemlighet. Han har ej mindre än härvarande

misstagit sig om sitt hofs egentliga intention i anseende till nu skedda

tronföljareval i Sverige; ehuru försigtigare än Desaugiers, har han dock

för mycket låtit märka sin tanke för att ej frukta för sin på det hela

tagna nog svaga konsideration och kredit: detta söker han hjelpa ge-

nom visande af en stor ifver och nit för kontinentalsystemets vidmakt-

hållande. Yi kunna således förvänta att herr Didelots depescher till

franska ministéren ej skola innehålla oss mycket mindre graverande mo-

tioner och framställningar ån de herr Rosencrantz aflåter till Duyer:

båda bjuda till att upphjelpa och återställa en förfallen eller vacklande

kredit, de arbeta således samfäldt på ett så till sägande gemensamt

föremål.

Svenska tronföljarens väntade ankomst till danska hufviidstaden.

Köpenhamn den 28 September 1810.

Till följd af den mig gifna befallning, och dä jag i går hade

tillfälle att råka herr Eosencrantz, förekom jag honom på tjenligt sätt

om hans kungl. höghet, svenska kronprinsens, tillämnade genomresa.

Herr statsministern svarade härå ganska förbindligen och yttrade att

man äfven i förväg härom varit betänkt, samt att hans danska maj:t

redan utsett envoyén och kammarherren grefve Moltke till uppvaktning

hos hans kungl. höghet.

Så snart det blifver mig möjligt varder jag ej underlåtande att

efterkomma kungl. maj:ts nådiga ordres, och begifva mig på resan för

att möta hans kungl. höghet kronprinsen.

10.

Ponte Corvo inbjuden till Köpenhamn.

Köpenhamn den 16 oktober 1810 *.

Enligt hvad herr statsministern Rosencrantz i dag sagt mig, skulle

hans kungl. höghet bestämdt anträda resan från Hamburg den 13. —

* Under Oxenstiernas frånvaro skrifvet af G. D. Lorichs.
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Första nattcivarteiet skulle hållas i Rondsburij, det andra kunde han

oj riktigt {»åniinna sig, men det tredje var utsatt i Odensee, hvarest

hans kungl. höghet säledes i afton inträlTar, och bör följaktligen näst-

koniniande torsdagen i god tid kunna vara här. Herr charge d'aftai-

res Rist hade utförligen gjort reda för sina samtal med högbemälte

herre, som med dess vanliga godhet och öppenhjertigliet underhållit

sig med honom öfver de tillkommande förhållanden emellan Danmark

och Sverige. Äfven hade han yttrat, då herr Kist gaf tillkänna hans

danska maj:ts lifliga åstundan att se hans kungl. höghet i Köpenhamn,

att, ehuru det förorsakade uppehåll och han hade mycket brådt om att

ankomma till Sverige, skulle han göra hundrade mils omväg för att

göra hans maj:t till viljes.

11.

Supplik af fartygsegare ti)l Bernadotte.

Köpenhamn den 2(3 oktober 1810.

Om hans kungl. höghets härvaro och genomresa, har eder excel-

lence säkerligen erhållit så många underrättelser, att det blefve öfver-

flödigt att något vidare härom förmäla. Högbemälte herre syntes i öf-

rigt fullkomligen nöjd öfver det sätt, hvarmed man härstädes emottog

honom, och faciliterade hans resa, samt ålade mig vid affarten från

Helsingör att deremot förklara sin erkänsla, samt att begära det ge-

neraladjutant Lindholm måtte af hans danska maj:t blifva utsedd att

bestyra kronprinsessans öfverfart vid Stora Beltet, då hon derstädes

inträffar.

Eders excellence torde benäget täckas underrätta mig, huruvida

kungl. maj:ts nådiga vilja är att jag begifver mig till Korsör, för att

der vid hennes kungl. höghets ankomst vara tillstädes.

Vid hans kungl. höghets hitkorast hafva några skeppskaptener, i

samtlige öfrige här uppbragte skeppares namn, inlemnat en slags supp-

liquo, hvilken högbemälte herre tillstälde mig i Helsingör, med anmo-

dan att tills vidare söka tranquillisera detta folket.

Från Europas hof. 2ä
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12.

Väntan på Bernadottes gemål.

Köpenhamn den 6 november 1810.

I 'går morgon ankom tidningen ifrån Hamburg att hennes kungl.

höghet kronprinsessan säkert vorde derstädes inträffande förliden lördag

den 3, och skulle äfven afresan vara utsatt såsom till i går. I följd

af denna underrättelse afreste generaladjutanten, kammarherre Lind-
|

holm, genast till Nyborg, för att göra de till öfverfarten nödiga anstal-

ter, och i dag har kammarherren grefve Haxthausen begifvit sig med
en kammarjunkare Lövenskiold samt en hofjunkare till Korsör, med så

mycken köks- och bordsbetjening, som erfordras till prinsessans uppvakt-

ning derstädes, och på resan hit i Köpenhamn har konferencerådet Bruun

den äran att herbergera hennes kungl. höghet i sitt vackra palais, hvarest

äfven prinsen logerade. Man förmodade prinsessans hitkomst lördag

eller söndag — som dock, alla andra oförutsedda händelser afräknade,

mycket dependerar af passagen öfver Balt. Då jag näppeligen torde I
kunna erhålla tidigt nog eders excellences svar på min under den 26

sistlidne gjorda förfrågan, om kungl. maj:ts nådiga vilja, i anseende

till någon af mig företagande resa, för att annorstädes än i Köpen-

hamn uppvakta hennes kungl. höghet, så ämnar jag att, derest möj-

ligen underrättelse kan bekommas, på hvilket ställe prinsessan, ifrån

Korsör räknadt, varder hållande middagsmåltid, eller ock tillbringar

natten, begifva mig till samma, och föresätter sig min hustru att vara

mig följaktig, om eljest ej prinsessans öfverraskande och oförutsedda

ankomst, hindrar utförandet af detta projekt.

13.

Svenska kronprinsessans och pvins Oskars besök viil danska hofvet,

Köpenhamn den 18 december 1810.

Hennes kungl. höghet kronprinsessan ankom i går afton klockan litet

efter 8. Den förändring som skett uti marschruten gjorde min och

min hustrus föresats till intet, då vi i Roeskilde ämnade få uppvakta

högbemälte prinsessa. En timma innan vi skulle afresa erhöll jag bref

ifrån kammarherren grefve Haxthausen, som i Korsör var å konungens

vägnar anbefald att emottaga hennes kungl. höghet, med underrättelse

att prinsessan ifrån sistnämda ställe vorde, utan att uppehålla sig, fort-
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sättande resan till Knpenliamn. Öfverbofmarskalk Hauch hade redan

klockan ') bogifvit sij,' till det i konferonsrådet Brnuns vackra hus för

hennes kungl. höghet preparerade qvarter, hvarest vi äfvun infunno oss

och voro vid prinsessans ankomst tillstädes. Genast dorefter anmälde
baron Schwerin och grefve Haxtliauson samma till deras maj:tor ko-
nungen och drottningen, äfven som de öfriga personer af det kungl.

huset derom underrättades. Denna kompliment besvarades af konun-
gens öfverstekammarjunkare herr de la Calmette, och drottningens öf-

verhofmästare herr von Brockenhusen; emellertid hade prinsessan, som
högligen behöfde att njuta hvila, satt sig till bords och mottog der-

städes de öfrigas af familjen afsända hofkavaljerers komplimenter, och
medhann siiledes att litet efter kl. 10 kunna sig retirera. I dag emot-
tog hennes kungl. höghet emellan 1 och 2 de danske statsministrars

och högre embetsmäns uppvaktning, lika som de främmande minist-

rarnes, hvilka jag hade den äran att presentera. Derefter begaf sig

kronprinsessan till hofvet, och infördes genast jemte prins Oskar till

deras majeståter, hos hvilka hon tillbragte nära en half timme —
hvarefter drottningen, förande kronprinsessan vid handen, inträdde till

den i en stor sal församlade talrika cour, då hennes maj:t presente-

rade för prinsessan de tillstädesvarande damer. För hennes maj:t, som
likaledes utkom, hade jag den äran att föreställa de i hennes kungl.

höghets svit befintliga kavaljerer, likasom för drottningen, då hon ef-

ter fulländad tur återkom. Vid taffeln, bestående af 84 couverts, satt

prinsessan emellan konungen och drottningen, och å andra sidan af

sistnämda, prins Oskar, som till bordet förde danska kronprinsessan.

Efter måltiden dröjile de höga herrskaperna vid pass en fjerdedels timma
i nästa rum, hvarifrän de begåfvo sig i de inre appartements, och se-

dan till den kort derpå började koncert. Då den var öfver förblef kron-

prinsessan väl en half timme med den kungl. familjen i drottningens

smärre mm, samt förafskedade sig innan supéens början, hvilken hon

således äfvensom prinsen ej bevistade.

Kesan sker i morgon kl. 2 efter middagen till Helsingör, hvart-

hän jag och min hustru i förvägen afresa, och ämnar jag derifrån hafva

äran afsända närvarande vördsamma skrifvelse, som jag i flere repri-

ser skrifvit, och eftersom jag haft tid.
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14.

Kronprinsessans öfverfart till Sverige.

Helsingör den 20 december 1810.

Eders excellence täcktes benäget anse detta som en apostille el-

ler fortsättning af mitt från Köpenhamn skrifna bref. Jag kom hit i

går afton kl. 9 eller V4 timme före h. k. h. kronprinsessan, som var

rest ungefär kl. 4 från Köpenhamn. A^äderleken var af det sämsta sla-

get med snö och regn samt verklig storm. I natt har blåsten varit

föga mindre, och vid dettas skrifvande varar ovädret, så att den

hitkomna norsk-danska posten ej vill gå öfver. Föga liknelse är att

vädret medgifver någon öfverfart för h. k. h. i dag, och det är äfven

osäkert när ordonnansbåten, med hvilken detta sändes, kan afgå. Hen-

nes kungl. höghet, jemte prins Oskar, befinner sig i öfrigt i fullkom-

lig välmåga, och voro de i går mycket mindre fatigerade vid hitkom-

sten, än den aftonen de frän Korsör till Köpenhamn anlände, som ock

var 8 danska mils längre resa.

3.

Ur J. F. af Lundblads memoarer * och Otto Mörners anteckningar.

Uti valet af en ny kronprins måste ständerna sammankallas. Den

allmänna jäsningen, som i synnerhet herskade uti hufvudstaden, gjorde

* Handskriften till dessa hittills outgifna memoarer finnes i kungl. bi-

blioteket i Stockholm.

Förf., som var född 1791, 1823 blef generalkonsul i Pommern och 1854

afied i Paris, är känd genom åtskilliga utgifna historiska arbeten, såsom "Svensk

Plutark" m. fl. För öfrigt anse vi oss böra i korthet nämna, att G. Svederus

vid studium af Lundblads memoarer gjort åtskilliga anmärkningar, förestaf-

vade af hans bekanta beundran för Karl Johan. Hr Svederi manuskri|it är

bifogadt den Lundbladska originalhandskriften i K. B.
** Såsom redan i förordet blifvit nämdt, förskrifva sig dessa Möruerska

papper från Crusenstolpes literära qvarlåtenskap, der vi äfven påträffat afskrif-

ter af bref och anteckningar ' af och om Karl XIV Johan, förmodligen verk-

stälda af Crusenstolpe medan han iinnu kringsträlades af den kungliga nå-

dens sken.
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det h?gst betänkligt att der sammankalla dem. De skulle då lätteli-

gen kunnat blifva ledbarn i händerna antingen på främmande makter

eller pa orostiftare. Afven de många revolutionära, mot regeringen

riktade bladen skulle öfva ett inflytande, hvilket icke kunde blifva an-

nat än skadligt både för ärendenas lugna gäng och valet af tronföl-

jare. Riksdagen utskrefs derför att hållas den L'3 juli i Örebro.

Valet af en kronprins utgjorde föremålet för alla de mäktiges

tankar, ty derpå berodde deras inflytande; deras tillvaro. Tvänne da-

gar efter det underrättelsen var kommen om prinsens död, var Adler-

sparre, som redan lemnat sin statsrådsplats, hvilken Adlercreutz efter

honom intog, hos Karl d. XIII och förmådde honom att fatta sitt be-

slut för den aflidne kronprinsens broder, äfven en hertig af Augusten-

burg, gift med systern till konungen i Danmark och egande flera barn.

När konungen strax derefter nedkom i konseljen meddelade han sitt

val och alla gillade det, utom Adlercreutz, som önskade prinsen af

Oldenburg, en slägtinge till drottningen och ryssarnes Alexander. På

denna tid var det, som Napoleon afgjorde alla staters öden på fasta

landet. Ett så vigtigt ämne måste i Sveriges underdåniga ställning

till honom först underkastas hans pröfning samt bifall och ett bref

i detta afseende afgå till den väldige mannen. Man hyste i konseljen

och framför allt grefve Plåten en stor oro, att han snarare skulle ön-

ska en af sina fältherrar på Sveriges tron än någon svag obetydlig

prins: på söderns troner vid foten af Frankrike herskade redan flera

af hans slågt. En sådan tanke väckte stora bekymmer i deras hjertan,

'hvilka sjelfva ville styra och fruktade någon som hade egen vilja, egen

kraft, och som hade sett verlden från andra synpunkter ån hvad ligan

1800 gjort och som derför aldrig skulle antaga eller följa dess trång-

bröstade idéer. Brefvet uppsattes af grefve Wetterstedt och deri skulle

ien sådan vändning, efter Plåtens tanke, lemnas åt innehållet, att hvarje

»hopp om valet af en fransysk general aflägsnades.

Expeditionssättet af detta bref var orsak till den underliga vänd-

ining valet sedermera tog. Det skulle afsändas med en kurir öfver

'Danmark till Paris, men en af statsråden, baron Adlerbeth, eljest en

af ik' starkaste hushållare i }andet, och således äfven njugg i statsut-

vgifterna, yrkade med ifver att en sårskild kurir borde afgå öfver Pom-
in med duppletter af brefvet, och denna dubbla kurirresa var den

.^liga anledningen till furstens af Ponto Corvo val. Vid Uplands

regemente stod nämligen som officerare en baron Mörner, hvilken genom
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en resa till Fiankrike under slutet af konsularregeringen redan var in-

tagen af den ära, som omgaf republikens arméer då för tiden och kände

sig drifven af en instinkt att Sveriges Finland blott genom en fran-

sysk krigare kunde åter eröfras.

Eftersom Mörner obestridligen var ursprunget till huset Berna-

dottes upphöjelse på svenska tronen, må här hans egen hittills otryckta;

skildring af sina lefnadsomständigheter finna en plats, innan vi gå vi-

dare i återgifvandet af Lundblads framställning.

Karl Otto Mörner — heter det i nämda papper — föddes i Up-

sala d. 22 maj 1781. Hans fader var öfverstlöjtnanten, sedermera

landshöfdingen i Upsala friherre Karl Mörner och modren Margareta

von Post. Fadren afled år 1786 och lemnade sin familj i ganska

knappa omständigheter, emedan det ackord, som vid hans emottagande

af landshöfdingeembetet af konung Gustaf d. III utlofvades, icke då

utbetalades.

Några år derefter afied Mörners moder och sonen Karl Otto upp-j

togs till uppfostran af f. d. riksrådet Emanuel De Geer, hvilken allti(

visat sig vara en varm vän till landshöfding Mörner och hans familjs

Riksrådet De Geer var en man med utmärkt fast karakter och egde

mer än vanliga kunskaper, dem han sökte bibringa den yngling, hvars

vård han sjelfmant åtagit sig och hvilkens förlust af fader och modei

himlen tyckts velat ersätta genom den omvårdnad och godhet, soi

den ädle mannen egnade sin unge skyddsling.

Excellensen De Geer var gift med Charlotta v. Fersen, syster til^

de af Gustaf IILs skalder besjungna Ulla och Augusta v. Fersen. De

2:ne systrarne, hvilka jemte en tredje, sedermera grefvinnan MejerfeltJ

benämdes "de tre gratierna", bodde under Mörners ungdom i UpsalaJ

och deras sällskapskrets hade han dagligen den lyckan att tillhöra.

År 1797 träffades den unge Mörner af ett hårdt slag i det hans

ädle välgörare excellencen De Geer svårt insjuknade och nästan hela

sin återstående lifstid hölls vid sängen. Häraf nödgades han att af-

stå från den kära, sjelftagna pligten att vårda ynglingens uppfostran,

men, sig alltid lik i omtänksamhet och välvilja, öfverlemnade han den

åt en man, hvars värde han nogsamt kände, öfverhotjägmästaren fri-

herre Axel Oxenstjerna, hvilken ock uppfylde det honom lemnade för-

troendet.

Tidigt vand vid arbete, underlättades Mörner i sin böjelse derför

af den omvårdnad och det understöd hans förmvndare lemnade honom.
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Läseterruineina tillbragte han vid Upsala akademi, och under sommar-

månaderna fortsatte han studierna, under vistandet H det sköna Hargs

bruk, då tillhörigt baron Oxenstjerna. Följden af denna oafbrutna ar-

betsamhet var att Mörner af såväl lärare som kamrater vid akademien

omfattades med aktning och välvilja.

Ar 18U0 i januari månad lemnade Mörner Upsala för att i Stock-

holm genomgå de militära graderna, hvilken tjenstgöring, i anseende

till den ovanliga flit han ådagalade, var slutad redan i början af mars

månad samma år. Han blef då på det enträgnaste ombedd att ingå

på det regemente, der han passerat graderna (lifregementets värfvade

infanteri, sedermera andra lifgardesregementet), men den förkärlek han

fattat för Uplands regemente, der han redan 1706 blifvit utnämnd till

l^nrik, kom honom att, oaktadt flera förmånliga anbud, fortfarande

stanna qvar vid detta regemente.

Ar 18)1 utkommenderades en bataljon af Uplands regemente till

besättande af de kanon-slupar, hvilka afgingo första dagen i april från

Stockholm för att förhindra engelska flottans genomgång i Sundet. Som
det alltid ansetts för hederspost att utkommenderas i krig, skulle de

äldsta officerare af hvarje grad dertill uttagas (löjtnanten af Bjerkén

var äldste fänrik) och som Mörner var ibland de yngste fänrikarne,

nödgades han, till vinnande af sin önskan, utverka ett byte.

Sedan, som bekant är, engelsmännen passerat Sundet, kom or-

dres till kanonslups-eskadern att en del skulle återvända till Stock-

holm samt de öfriga afgå till Karlskronas bevakande, å hvilken senare

afdelning kommenderingen af Uplands regemente befann sig. I Karls-

krona beordrades Mörner att tjenstgöra som adjutant hos chefen för

infanteri-afdelningen, hvilken befattning han ensam innehade till dess

trupperna vid slutet af sommaren hemkommenderades.

Vid denna tid rådde ett utmärkt godt förhållande emellan ko-

nungen af Sverige, Frankrikes förste konsul och kejsaren af Hyssland.

Detta stördes dock snart och de tvänne förstnämnda blefve oförsonliga

fiender, ehuru Bonaparte gjorde allt hvad i hans förmåga stod för att

vinna Gustaf Adolf.

Redan år 1802 visade sig hos Gustaf Adolf ett besynnerligt, ja

obeståmdt uppförande. Hans första lifgardesregemente skymfades i mera
än ett hänseende. Dess chef, general-major Friesendorf, afsattes och
baron Karl Mörner (.sedermera riksståthållaren) nästan tvingades att

emottaga befälet. Kort derpå (hösttiden 1802) inkommenderades Up-
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lands regemente för att öfvertaga vakthållningen vid Haga kungl. lust-

slott och gardesregementena fråntogos sålunda denna deras gamla he-

dersrättighet.

Man kan lätt föreställa sig huru obehagligt detta förfarande skulle

inverka på gardesregementena och de förnämsta familjerna, af hvilka

de flesta h-ade någon representant anstäld vid nyssnämda corpser.

Inom arméen stod Uplands regemente synnerligen högt i konun-

gens gunst och framhölls framför de öfriga. Vid liniemarscher t. ex.

var nästan alltid Uplands regementes första bataljon den s. k. riktba-

taljon och, ehuru jägare-officer, beordrades vanligen Mörner att vid

dessa tillfällen föra första fanan. En dag, då en ovanligt stark storm

rasade, ådrog han sig konungens uppmärksamhet genom den skick-

lighet, hvarmed han, oaktadt den häftiga blåsten, uppehöll fanan.

Pä aftonen talade kungen i hofcirkeln härom, och Mörners slägting,

chefen för gardet, som var närvarande, utbredde sig i loford öfver den

unge mannens militäriska förtjenster. Konungen yttrade då sin vilja

vara att Mörner skulle uppkallas till honom för att få emottaga något

bevis af högstdensammes nåd.

Följande morgon instälde sig, efter befallning, Mörner hos ko-

nungen, hvilken mycket nådigt mottog honom samt yttrade, bland an-

nat, "att han ville gifva Otto Mörner en nådebevisning" m. m. d. Mör-

ner utlät sig då, att som han på det högsta önskade att riktigt lära

sig tjensten, vore den största nåd H. M. kunde visa honom den, att

utse honom till sin stabsadjutant. Konungen sade sig vilja tala derom

med Mörners chef samt tillade att, om icke någon orättvisa derige-

nom begicks, skulle så ske. "I annat fall utbed er något annat" ytt-

rade konungen högst förbindligt.

Öfversten m. m, grefve Schwerin tillkallades följande dag ocb

yttrade att, då Mörner så nyligen inkommit i tjänstgöring, skulle det

väcka mycket uppseende om han nu, så ung, nämndes till stabsadjutant»

helst som grefven sjelf nyligen fått afslag på anhållan om blott stabs-

adjutantstitel för en bland de äldre löjtnanterna vid regementet.

Snart fick Mörner å nyo befallning att inställa sig hos konungen.

Grefve Schwerin hade emellertid omtalat sitt yttrande angående den

sökta adjutantstjensten. Mörner var sålunda beredd på sin andra an-

sökning hos konungen och han anhöll nu att konungen måtte täckas'

tillåta honom att enskildt fä begagna föreläsningarne vid Karlberg och

derefter erhålla permission för att ingå i fransk tjenst.
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Detta var v;ll kanske mindre valbotänkt, ty, som man vet, hade

redan nu någon afvoghet börjat att förspörjas mellan franska och sven-

ska rogeringarne, och som man misstänkte Mörner lor att vid univer-

sitetet hafva insupit något f^r mycket frisinnade idéer, så afhörde ko-

nungen hans begäran med en viss surmulen uppsyn, men beviljade dock

den sökta nåden. I december månad samma ar erhöll Mörner således

fria rum vid Karlberg, der han dock sjelf bestridda omkostnaden för

den privata undervisning han erhöll. Den -JO juli 1803 fick M. till-

stånd att på 2 års tid antaga utländsk tjenst, hvarmed följde ett en-

skildt rekommendationsbref, enligt konungens befallning, uppsatt af då-

varande kanslipresidenten v. Ehrenheim till ministern i Paris baron

Ehrensvärd, med tillstånd för Mörner att söka inträde i fransk tjenst,

dock ej i lägre grad, än den han innehade i svenska arméen.

Den 15 augusti 1S03 afreste Mörner sjöledes till Köpenhamn^

men i anseende till svårt väder anlöptes Helsingör först den 22 septem-

ber, hvarifrån landsvägen togs till Hamburg, Miinster, Diiseldorff, Aachen^

Lille och Amiens. Ankomsten till Paris skedde den 7 november. Den

O i samma månad sammanträffade M. första gången med ministern

baron Ehrensvärd, som yttrade att han ansåge det snart sagdt omöj-

ligt att för närvarande erhålla plats i franska arméen samt att nu mera

en rekommendation af Gustaf Adolf snarare skulle leda till men än

fromma för den sökande.

Knappast fjorton dagar derefter förestäldes M. för förste konsuln^

med hvilken han dock endast några få ögonblick samtalade.

I början af mars månad 1804 spridde sig, hastigt som en löp-

eld, ryktet om en sammansvärjning mot förste konsuln. Prinsen af

Enghien, hvilken misstänktes för att vara ledare för denna samman-

svärjning, fusillierades den 21 mars. Begrafningen följde omedelbart

derelter i St Vincennes.

Då Gustaf Adolf erhöll underrättelse om prinsens häktande af-

sände han genast öfversten m. m. grefve Tavast för att hos Bonaparte-

söka utverka prinsens frigifvande, men, tyvärr ankom han alltför sent,

ty den stränga blodsdomen var redan verkstäld. Detta drag från Bo-

napartes sida underblåste ännu mera den låga af hat, som hos den

svenske konungen redan långt förut var inrotad. Den spänning, som

häraf blef en oundviklig följd, inverkade betydligt på de för tillfället

i Paris vistande svenskar. De anbefaltes att undvika Bonaparte, ehuru

han visade dem all möjlig välvilja.
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Gustaf Adolf förklarade sedermera öppet att han med välbehag

ansåg de landsmän, hvilka lemnade ett land, der så farliga (frisinnade)

tänkesätt promulgerades. Ministern baron Ehrensvärd lemnade kort här-

efter Paris, och Åkerblad, hvilken under tiden blifvit nämnd till lega-

tionssekreterare, fick det för honom smärtande uppdraget att anbefalla

de ännu i tjenst varande svenskar att i början af juni månad lemna

Frankrike.

Sedan Mörners lifligaste önskan att blifva i fransk tjenst anstäld

sålunda icke kunde uppfyllas, anträdde han i juni hemresan till fä-

derneslandet. Vägen togs genom Metz, Strassburg, Worms, Maintz,

Frankfurt, Eisenach, Leipzig och Dresden, derifrån en utvandring gjor-

des till det s. k. Sachsiska Schweitz. Under denna utfart hade Mör-

ner ett småroligt äfventjr. Konimg Gustaf Adolf reste ofta i Tyskland

under namn af svensk adelsman; då M. nu visade sitt pass i fästnin-

gen Königstein, trodde kommendanten, att det var konungen, emedan

kurfursten gjort honom uppmärksam på att Gustaf Adolf skulle komma.

Detta inträffade ock påföljande dag.

Vidare fortsattes resan till Berlin, Stralsund och i slutet af de-

cember månad år 1804 anlände M. till Upsala.

Eedan år 1805 kunde man förutse att Gustaf Adolf emot allt

sundt förnuft skulle söka att afsätta Frankrikes kejsare. En oafvislig

följd häråt blefve naturligtvis krig mellan Sverige och Frankrike och

vid sådant förhållande kunde icke komma i fråga för M. att antaga

fransk krigstjenst.

Den genom Gustaf Adolfs ifriga bemödande hopskrifna och från

Regensburg utgifna pamfletten kunde icke annat än öka den redan rå-

dande bitterheten. Det var ju en sorts krigsförklaring. De franska

tidningarne upptogo den och argumenterade den på ett sätt, som ännu

mera uppretade konungen.

Aret 1807 skall alltid blifva märkvärdigt i Sveriges annaler. Na-

poleon, ehuru segrande, tillbjöd Sverige mera än hvad vi kunde önska.

Glömmande de oförrätter han af Gustaf Adolf lidit, låtsade han nu

mera icke märka dennes lika så fruktlösa, som vanvettiga försök. "Ödets

man" kunde endast af ödet sjelf störtas.

Någon tid efter krigets utbrott erbjöds Mörner en adjutantsplats

hos generalen ra. m. F. Wrede, hvilken han (1807) genast antog. I

denna egenskap mottog M. ensam tjenstgöringen för yttre ärendena

samt bevistade Stralsunds belägdnfir. Efter general Wredes dio^racierincr
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och hemresa beordrades Mörner att, ehuru han uttryckt sin önskan att

Återvända i tjenstgörinfT till den del al' regementet, som var i krig

kommenderad, fortfarande tjenstgöra som adjutant lios venstra fördel-

ningschefen, generaladjutanten m. m. friherre Palmfelt, hvilkens hög-

qvarter var Kowald på ön Jiiirfoi.

Här blof således ett nytt tillfälle att lära känna Gustaf Adolf.

Hvad som härom är antecknadt finnes tryckt i n:o 2 af Tidskriften

"Gömdt är icke glömdt."

Följande må dock anmärkas: generaladjutanten Palmfelt var känd

för sin belefvenhet, men deremot föga aktad som krigsman och detta

vitsord besannades genom hans uppförande.

I början af september månad gjordes af fransmännen stora för-

beredelser till Rugens återtagande och den 6:te eller 7:de september

var utsatt dertill. Natten emellan nyssnämde dagar skulle hufvudan-

fallet fullbordas, egentligen mot svenska venstra flygeln, som, i anse-

ende till Dänholmens egande af fransmännen, var lättaste öfvergångs-

punkten. Då underrättelse härom ankom till Palmfelt, så hade han,

som kommenderade venstra flygeln, naturligtvis bort begifva sig från

Kowald, men detta var icke fördelningschefens åsigt, utan begat han

sig deremot till en chef kommenderande generalen, Toll, under före-

vändning att inhemta hans order, samt beordrade skriftligen till ad-

jutant Mörner att taga alla mått och steg för försvaret till dess för-

delningschefen skulle ankomma till det ställe, som ansågs farligast för

anfallet.

Detta förtroende var visserligen hedrande för den unge adjutan-

ten, men visar tillika att generalen icke var en at de mest oförskräckte

krigsbussar.

Sedan den namnkunniga konventionen emellan marskalk Brune

och general Toll afslutats d. 7 sept. och allt åter var fredligt, ankom
Palmfelt till sina trupper och förkunnade stilleståndet.

Då den svenska krigsmakt, som varit förlagd i Pommern, åter-

vände till fäderneslandet, upphörde naturligtvis Mörners tjenstgöring,

iivarför han vintern 1807— 180N vistades i Upsala, men i mars må-

nad sistnämde år blef han kommenderad att tjenstgöra som brigad-

adjutant hos chefen för 2:dra brigaden grefve A. v. Schwerin, och hade

Mörner den lyckan att vara ensam adjutant vid denna brigad, ehuru

de flesta brigadchefer vanligen begagnade flere adjutanter. Andra bri-
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gaden, som inryckte i Norge, var dock den starkaste vid denna armé-

corps och troligen hade kriget åt detta håll fått en lyckligare utgång,

om ej kommenderande general en chef (Armfelt) smickrat sig sjelf

med den något förifrade förhoppningen att genast eröfra Norge.

Början af kampagnen lofvade god framgång, då Lier intogs. Hade

man blott sedermera med mera lugn och kraft fortsatt hvad man bör-

jat, skulle kriget tagit en helt annan vändning. Men framgången be-

rusade vederbörande, som härefter besinningslöst löpte fram, utan att

hafva flankerna betäckta, ett förhållande, som af fienden genast märk-

tes och icke lemnades obegagnadt, i det han tvingade de segrande

trupperna att återtaga till hemlandet. Hardt nära hade ock längre

fram på sommaren arméens hufvudförråder vid Arvika blifvit förstörda.

Skulle detta gått i fullbordan, så hade en total reträtt inåt landet

blifvit oundviklig för att kunna lifnära arméen. Vid detta tillfälle var

det brigadadjutanten Mörner, som genom en väl uttänkt krigslist räd-

dade Arvika magasiner. Han egde blott 2:ne husarordonnanser, genom

hvilka han lät uppbåda en hop bönder i trakten samt väckte genom

denna fingerade styrka en sådan panisk förskräckelse hos de anfallande,

att de med oförrättadt ärende återvände.

Kort härefter förlamades väsendtligen krigsoperationerna å ömse

sidor och större delen af vestra arméens andra brigad kommenderades

att afgå till Finland ifrån Grisslehamn. Den utgjorde en styrka af

2095 man, bestående af 2 bataljoner af Uplands, och 2 bataljoner Hel-

singe regemente. Den 9 augusti 1808 voro alla trupperna samlade

och färdiga till embarkering pä de usla Eoslagsskutor man för detta

ändamål anskaffat.

Efter ett långvarigt seglande utåt svenska kusten gjordes ändt-

ligen öfverfarten med denna så kallade flottilj till trakten af Kristinestad

i Finland, och nära intill Lappfjärd debarkerade trupperna. Samma
morgon anföUos de af ryska krigshären, vida större än denna lilla af-

delning af svenska hären, som dock blifvit förstärkt med något artilleri

och kavalleri. Drabbningen var ganska häftig, men genom truppernas

mod och intagandet af en god position gjordes fiendens anfall frukt-

lösa och innan kort tvingades ryssarne att retirera. Å ömse sidor om
landsvägen lågo otillgängliga kärr; vägen var derjemte ovanligt rak,

så att kanonelden gjorde ett mördande nederlag på den flyende fien-

den. Den svenska armécorpsen framtågade en sträcka af nära 2 ^mil
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öfver slagna ryssars lik och icke förr än vid Ömåssa kunde fienden

hålla stSiul. Han erhöll nämligen der någon förstärkning.

Generalmajoren lu. m. von Vegesack, som kommenderade svenska

st3'rkan, komplimenterade mycket adjutanten Mörner, för det han ge-

nast lät trupperna rycka upp på den höjd, som dominerade trakten.

Detta gjorde ock att Vegesack sedermera alltid visade mycket förtro-

ende för Mörner.

Ehuru Vegesack sjelf reste öfver till Gustaf Adolf för att före-

ställa honom nödvändigheten af att förstärka svenska hären, helst den

tiendtliga arméen skulle betydligen förökas, blef dock detta om intet,

Jivarför äfven sedan ryska förstärkningarne ankommit svenska trupperna

nödgades att retirera till Oravais, der den blodigaste drabbningen un-

der hela fälttåget levererades. Vid denna aflar erhöll Mörner utom flere

mindre blessyrer, 2 bajonettstyng i magen. Dessa blessyrer urståndsatte

honom för en längre tid att tjenstgöra och voro af så farlig beskaffen-

het, att en lång tid föga hopp gafs om hans återställande. General

Vegesack yttrar i sin skriftliga rapport till konungen om denna aftar,

bland annat: "fänriken baron Otto Mörner, denne skicklige officers mi-

litära kännedom har jag ofta begagnat och med egna ögon sett hans

rådighet i elden, öfverste Lieut. Drufva lemnar största loford om hans

förhållande."
.

I början af mars månad 1809 vistades Mörner i Upsala under

läkarevård af den utmärkt skicklige Pehr Afzelius. Här erhöll han ge-

nom adjutanten vid vestra arméen, Sixten Sparre, underrättelse om re-

volutionsplanen samt prins Augusts inkallande från Norge. Mörner ogil-

lade på det högsta detta val. Han hade nämligen alltid varit af den

tanken, att endast en fransk marskalk skulle kunna föra svenskarne till

seger öfver ryssen; men Mörners af blessyrerna försvagade helsa hin-

drade honom att ännu kunna verksamt deltaga i några saker af vigt.

Alla känna utgången af revolutionen 1809 samt kronprinsen Karl

Augusts fasansfulla död. Under det Mörner i början af maj månad

1810 bevistade officersmötet i Upsala å Pohlacksbacken, erhöll han ett

bref från franske ingeniörofficeren Lapie, hvaruti han underrättades

om de rykten, hvilka i Paris voro i omlopp angående prinsens till-

ämnade förgifning. Detta bref förevisades af M. för kommendanten,

öfverste Djevel, och några timmar efter dess emottagande ankom från

Stockholm kurir med underrättelse om prinsens beklagansvärda frän-

Alle.
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Vid erhållandet af denna sorgepost vaknade å nyo hos M. den

redan förut fattade tanken på en fransk marskalks hitkallande för att

blifva Sveriges kronprins. För att närmare göra sig underrättad om
ställningen i hufvudstaden m. m. utverkade sig M. permission att på

några dagar resa till Stockholm. Den erhölls och redan samma natt

var M. i hufvudstaden.

Vi återgå nu till Lundblads memoarer.

I Upsala, hufvudstationen för det regemente, hvarvid Mörner var

anstäld, hade han förlofvat sig med fröken Wetterstedt, dotter af lands-

höfdingen derstädes och syster till hofkansleren. Han längtade komma
till Frankrike för att verka efter den idé, som han fått i sitt hufvud

och hvilken han icke uppgaf för sin kommande svåger, blott inbillande

honom, att han stod i nära förbindelse med Duroc, kejsarens favorit,

och derigenom kunde blifva sitt land nyttig. Icke för denna orsak^

hvarpå man föga räknade, men för att göra den i svenska kabinettet

mäktige mannen till viljes, fick Mörner sig uppdraget att öfver Stral-

sund afresa till Paris.

För att underrätta prinsen af Augustenburg om den lycka honom

förestod, afsände Karl XIII den aflidne kronprinsens adjutant, öfverste-

löjtnant Holst till Danmark. Det låg icke i den utseddes önskningar

att bära en krona; han kände sig dertill för svag, endast skapad för

lärdomens lugnare sysselsättningar, ej för bekymren af en så upphöjd

ställning, men den lysande framtid som väntade hans söner, öfvervann

hans tvehogsenhet och han syntes vilja emottaga nationens anbud, så

framt icke konungen af Danmark kunde vinna dess förtroende, hvarige-

nom nordens trenne kronor en dag kunde blifva uppburna af ett huf-

vud. Hertigens gemål var också af denna orsak högligen deremot, att

han skulle antaga den svenska kronprinsvärdigheten; hon ville endast

se sin broder dermed smyckad.

Knapt var Holst affärdad, förr än den så kallade ligan af 1809

började att med Plåten i spetsen röra sig: den ville hafva makten och

på förhand försäkra sig om kronprinsens tänkesätt. Wetterstedt hörde

redan genom sina ungdomsförbindelser till densamma och han hade

med lika hastighet kastat sig från det ena systemets ytterlighet i det

andras armar. För denna klick var det således af vigt, att någon af

dess hufvudmän finge först tala med prinsen af Augustenburg. Plåten

beslöt att sjelf företaga denna resa, men såsom statsråd kunde han ej

i egenskap af enskild man, utan endast i offentligt uppdrag göra den-
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samma; V9n Engeström hörde icke till delta parti; han kände sig vara

af detsamma hatad, emedan han gick sin egen väg, sjelf ville herska

och dessutom stod mången nyss uppspirad talang i vägen. Dä Wet-

terstedt gjorde framställning derom, satte sig af denna orsak hans för-

man deremot, visande det opassande att sända såsom kurir en person,

som satt på konungens taburetter; han kunde afsändas, då frågan blef

att på svenska jorden emottaga den ankommande kronprinsen. För-

gäfves framstäldo man, att Hulst såsom norrman vore en man, hvarpä

föga kunde litas. Utrikesministern trodde motsatsen, isynnerhet som

uti statsrådet flera ledamöter, berömmande Holsts pålitlighet, hade till-

erkänt honom några dagar förut en vida större pension än någon svensk

embetsman i denna tjenstegrad erhållit. Men härmed föUo ej försö-

ken. Vid konseljen derpå kommo både Wetterstedt och Plåten, men

nu med grefve Essen, som förde ordet, till Engeström, ånyo visande

nödvändigheten af afsändandet af en svensk man till prinsen af Au-

gustenburg, och att denne man borde vara Plåten. Tvisten blef så-

dan att konungen endast kunde slita den; man begärde och fick före-

träde hos Karl XIII. Essen framstälde med värme de skäl, som

Wetterstedt och Plåten hade lagt honom i munnen: han talade med

denna tillförsigt att öfvertala konungen, som låg i hans egenkärlek,

men .Engeström vek ej ifrån sin mening, tilläggande till hvad han förut

yttrat, att om Holsts uppförande borde bevakas, så var det ej ett stats-

råd, som dertill borde väljas; då kunde man taga grefve Wetterstedts

vän, riddarhussekreteraren Silfverstolpe, äfven en af 1809 års män, men
af saktmodig karakter, overksam som alla lärde, berömd skald och för-

fattare. Vore meningen åter att öfvertala prinsen till successionen, så

kunde ärendet anförtros åt grefve Essens svåger, general Blixen, boende

på Dalum, en egendom på Fyen i Danmark; han var äfven svensk

man, hade svenska egendomar och kunde, obemärkt af danska rege-

ringen, företaga denna resa. Aldrig kunde något argare förslag gö-

ras åt Essen. Baron Blixen var en i statsaker högst obevandrad man,

enfaldig, högmodig till dår?kap, som på Essens armar blifvit upplyf-

tad till titlar och fått en hel himlakarta af stjernor på sitt bröst. Es-

sen rodnade och afträdde. Silfverstolpe blef den utvalde som afsändes.

Han var ock dertill passande. Hans karakter öfverensstämde med prin-

sens, som för honom fattade en synnerlig vänskap.

Uti Örebro kommo emellertid ständerna tillhopa: adeln föga tal-

rik, ty Fersenska mordet hade qvarhållit alla ryskt sinnade eller den
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gamla dynastin tillgifna på sina egendomar eller vid sina dagliga gö-

romål: den erhöll friherre Clas Flemming till sin landtmarskalk. De

öfriga stånden voro i det antal grundlagarna stadga. Talman för pre-

sterskapet var erkebiskop Lindblom, för borgareståndet kommerserådet

Wegelin och för bondeståndet Lars Olsson. Konung, hof, statens hö-

gre embetsmän voro tillstädeskomna, men alla främmande ministrar

aflägsnade från öfverläggningsstället till den blifvande tronföljden.

De första dagarna ansågs af massan af ständerna prinsen af

Augustenburg sjelfskrifven till sin aflidne broders efterträdare, ehuru

hans egen svåger, konungen af Danmark, uppträdde som täflingsman

för ett högt pris. Detta senare val låg älven i fransyske kejsarens

hemliga önskningar och var öfverensstämmande med hans politik, som

ville skapa i norden en kraft mot ryska väldet i Östersjön. Ännu i

vänskapliga förhållanden till Alexander, ville han ej offentligen upp-

träda och säga sin mening, ty denna mening, derom är intet tvifvel,

hade såväl blifvit Karl XIILs som ständernas, men tydliga vinkar för-

märktes dock om lämpligheten af Fredrik VI:s val.

Om Karl den XJII ej hade varit för gammal, varit sin tid vu-

xen, om den svenska rådgifvarepersonalen sett på nationens sanna för-

delar, på nordens sjelfständighet och frihet, så var intet annat val än

Fredrik VI; men den senare, som svenska aristokraterna alltid gjort,

tänkte endast på egna intressen, icke det allmännas. Tvänne gångei

läto de sig gä ur händerna detta tillfälle att förena alla tre nordens

riken och att se Kalmar-unionen förnyad under lyckligare stjernor och

under upplysningens tidehvarf. Den gamle konungen bragte man den

vidskepliga tanken, att han ej länge skulle öfverlefva konungens af

Danmarks val till tronföljare och på den stora hopen, som i Sverige

ej eger politiska åsigter, politiska begrepp, slog man lösan sand i ögo-

nen, talande om alla de olyckor, all den blodsutgjutelse, alla de fel-

steg denna förening förorsakat och hvartill det behöfdes en Gustaf I

till redningsman.

Fredrik VI anmälde sig formligen till valet af kronprins och dess

minister grefve Dernath ankom till Örebro, men hans uppehåll blef

der endast en dag och han återvände till Stockholm med den upp-

lysning, att svar skulle genom svenske ministern i Köpenhamn lemnas.

En uppsats på franska af en borgare från Altona och tryckt i Kö-

penhamn framstälde alla fördelarne af denna förening*. En dansk

* Jemför i det föregående. — Då vi meddela flera olika framställ-

Ii
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literatör, Jöns Kragli Host hade iiiipdrag att verka genom sina -be-

kantskaper och sin penna hvad han kunde: han fick ock ej obetydligt

med penningar doitill och Journalen för literatur och teater — re-

daktören för densamma var P. A. Wallmark, Kungl. Bibliotekarie —
var alldeles i hans sold. Den danske konungen ville antaga allt, en-

dast en person ville han se allägsnad ur konungens konselj, och det

var en af de redbaraste, den väldige Adlercreutz. Den ene konungen

talte ej synen af en man, som antastat en annan konungs myndighet

och person. Men detta yttrande var icke i öfverensstämraelse med den

vanliga finhet, som utmärkte danska kabinettet och visade i sanning

att det illa var betjent af sina diplomatiska agenter i Stockholm, ty

oberäknadt att Adlercreutz var arméens älskling, innehade han derjemte

nationens och konungens förtroende, och ledamot af statsrådet, hade

han der en betydelse genom slägtskapsförbindelserna med utrikes mi-

nistern och den sluge Lagerbring, som åtminstone i början kunde kraf-

tigt motverka Fredriks önskningar.

I Paris var en svensk generalkonsul Signeul, sedermera mycket

i rörelse for- prinsen af Ponte Corvo. Han egde många bekantskaper

och kände Paris genoöi ett mångårigt vistande vida bättre än svenska

beskickningen derstädes. Han gaf äfven för grefve von Engeström ti)l-

känna, att kejsar Napoleon önskade valet af konungen af Danmark,

men då detta yttrande ej understöddes 'genom något från fransyska

kabinettets sida så bar det inga frukter. Den i Paris varande danske

ministern Dreyer var i synnerhet den, som arbetade på att tillväga-

bringa denna för de tre nordiska rikena vigtiga sak och som högtid-

ligen gaf Napoleons önskningar tillkänna i detta afseende. Varande i

Frankrikes hufvudstad den äldsta af diplomatiska corpsen, njöt han

ett stort anseende för utmärkta tjenster, lemnade åt många betydande

< <oner under stormarne af revolutionen, och hade på sin sida och i

' i politiska åsigter flera vigtiga personer af det kejserliga hofvet

och arméen. Nästan alla hoffruntimren, som hvarken älskade kejsaren

eller svenska revolutionen ISOii, voro honom tillgifna, och det finnes

ieke något land i verlden, hvarest qvinnornas mening blir så lått män-

nernas, som i Frankrike. De hafva alltid i de politiska händelsernas

gfing, i tänkesättet öfvat ett stort inflytande från urminnes tider i

detta land. Alla de depescher, hvilka Dreyer tillskref sitt kabinett,

ningar rörande samma tilldragelser, ligger det i sakens natur att vissa upp-

I

repningar af fakta måste förekomma, men i olika belysning.

1 frnn Hurvpas hof. '2o
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meddelades den danske ministern grefve Dernath i Stockholm, som

delgaf dem åt den ackrediterade fransyske chargé d'affaires Desau-

giers och förmådde den senare att yttra sig till förmån för hans herre.

Men knapt blef detta bekant för Napoleon, än hans diplomatiske agent

återkallades och föll i en ögonblicklig onåd.

Den från riket förvisade konungafamiljen hade alldeles icke nå-

got synbart medhåll vid riksdagen. Väl började f. d. konungen från

sin glömda vistelseort i Schweiz att röra på sig, icke för sig sjelf utan

för prins Gustaf, så fort underrättelsen kom om Karl Augusts död.

Han gjorde en resa åt Sachsen med maka och barn för att vara när-

mare skådeplatsen för sina önskningar, men underrättelsen om prin-

sens af Ponte Corvo val, hvilken han i början knappast ville tro, ned-

slog hans beräkning om en ljusare framtid för sin son.

Hertigen af Oldenburg hade i konseljen endast Adlercreutz för

sig och fick i hemliga utskottet, vid dess första omröstning för herti-

gen af Augustenburg, fältmarskalken grefve Wredes röst, som var Ponte

Corvo tillgifven, men för att ej gå emot Karl XHLs önskningar gaf

sin röst åt en furste, som ej kunde komma i fråga, för att ej ge den

åt prinsen af Augustenburg, hvilken han förklarade sig aldrig vilja se

som kronprins af Sverige, ty att välja en prins — skrifver "Wrede i

ett bref till utrikes ministern — utan personlig förtjenst och utan ka-

rakter är att teckna Sveriges dödsdom.

Andra betydande män stodo också i fråga. Vice konungen af

Italien omtalades och om ett sådant val hade varit öfverensstämmande

med hans böjelser, med hans ärelystnad, hade kejsaren visst segrande

lagt sig ut för honom. Napoleon hade skilt sig från hans moder kej-

sarinnan Josefina och hade gerna önskat att åt sonen, som han älskade,

godtgöra med en krona hvad han handlat emot modren. Men prin-

sen aflägsnade alla syftningar derpå, med ord som ådagalade det ädla

af en karakter, hvilken sedan stält sig så upphöjdt i historien. Han

ville ej köpa en tron på bekostnad af sin religion, af sin husliga lycka,

ty han vore genom blodsband förenad med den familj, som blifvit

störtad från tronen. I Frankrike hade han allt att vänta af kejsarens

gunst: utom Frankrikes gränser ville han ingenting hafva af densamma.

Ädlare anspråk till samma krona, som fadren försmått, väntade utan

taggar en dag hans dotter, en annan Josefina med kejsarinnans skön-

het och med hennes dygder i frikostighet och gifmildhet.

Äfven omtalades Massena, hertig af Eivoli: ett stort krigsrykte,
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stora rikedomar vände de väljandes blickar liksom i förbigående på
honom.

Men I80O ärs män hade sii visligen tillstält före riksdagens

öppnande, att riksens ständer tycktes endast sammankomma för att

emottaga och underskrifva ett val efter deras snitt, hvarigenom ett

öppet fält hade lemnats åt deras afsigter, deras ärelystnad. Hvarje

annan kandidat, sedan från Napoleons mun Nordens öde ej afhördes,

kunde således i början af riksdagen ej komma i fråga, utom don af dess

doktrinärer utkorade. Han var redan af konungen föreslagen, af stats-

rådet gillad, i hemliga utskottet tillstyrkt. Men ödet hade annorlunda

beslutit öfver Sveriges framtid och visade åt det partiet, hvilket stör-

tat en konungastam, att makten är förgänglig här på jorden.

Emellertid hade Mörner anlåndt till Paris och af Signeul, med
hvilken han var bekant, erfarit, det konungen i Danmark vore i fråga

till svensk kronprins: allestädes, i kaffehus och på restauranter der han

kom var det dagens talämne. Inskränkt till sitt förstånd, såg han icke

de stora och väsentliga fördelar, som af ett sådant val för fädernes-

landet uppstöde: han såg icke den kraft, som både till sjös och lands

likt en jätte skulle gå upp genom denna förening ur Nordens jord och

hvilken säkrare än någon fransysk general skulle vara i stånd att åter-

taga det trolöst frånröfvade Finland. I hans trånga hjerna målade

sig blott segrar, under fransyska baner vunna i Finland: hans sinne

fattades blott af det hos svensken fordomtima inneboende hatet till

Danmarks välde; han kände väl men aktade icke de fredliga idrotter, de

ädla åtgärder, som utmärkte den sjette Fredriks styrelse. För Sverige

var blott en räddning efter hans tanke och denna var valet af en

fransysk härförare till kronprins. Cnder sin första resa till Paris hade

han gjort bekantskap med Lapie, i kartors förfärdigande ej oberömd,

och stående i fierfaldig beröring med de högre officerare af kejsardö-

met. Denne var republikanare till tänkesätt och vid mönstring af de

fransyska prinsar, hvilka kunde komma i fråga, var sålunda Berna-

dotte sjeltskrifven, som i synlig måtto alltid hyllat de frias grundsat-

ser, men som var dem tillgifven icke med själens fullhet, utan af djupt

inneliggande planer. Hans fiendskap mot Napoleon härledde sig en-

dast från hans egen ärelystnad; han ville sjelf gått den mäktiges bana.

Dessa tänkesätt, ett misstänkt uppförande * vid pacifikationen af Ven-

* Flera officerare af hans generalstab vorp delaktiga i en sammausvärj-
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dée hade, oaktadt slägtskapen med Josef Bonaparte, bragt Bernadotte

i fullkomlig onåd, hvarur han endast kom genom general Kapps be-

raedling. Kapp träffade pä en resa från Schweitz generalen med fru

i Plombiéres, en af Frankrikes ryktbara badorter. Dä bad ej mindre

Bernadotte än hans gemål denne, för sina krigiska egenskaper med skäl

hos första konsuln i gunst stående mannen, att mildra den mäktiges

Abneigung, försäkrande om sin beundran, sin tillgifvenhet. Det var

mer pä Kapps förord, än på Josef Bonapartes, han återträdde i nåd,

blef en af det nya kejsardömets marskalker och i egenskap deraf förde

en af flyglarna af arméen, som Austerlitzsolen gjorde odödlig. I det

preussiska fälttåget fick kejsaren ett nytt större skäl till missnöje med
honom, som kunnat sätta fransyska arméens lycka i fara, och som, om
Davout vid Auerstadt blifvit slagen, troligtvis kostat Bernadottes huf-

vud. Denne skulle nämligen understödja Davout, som hade att göra

med hufvudmakten af preussiska arméen. Sedan länge herskade mel-

lan dessa begge män fiendskap och Bernadotte ville ingalunda, att

hans rival skulle ensamt skörda lagren på denna märkvärdiga dag.

Han ankom ej och Davout, endast genom djupet af sitt militäriska

snille, bjöd den öfverlägsna preussiska makten spetsen och lyckades

äfven att besegra den. I stället att sålunda se sin motståndare gä

med nederlag ur striden, gick han följd af ära och buren på hela ar-

méens bifall; men Davout och den under honom stående armécorpsen

förde mot Bernadottes uppförande bittra klagomål och kejsaren var på
vägen att ställa honom under krigsrätt, deri utslaget ej varit tveksamt,

ty marskalk Ney yttrade högt: "/? fuitt le faire fusiller'-. Genom
Bernadottes seger vid Halle saktade sig dock vreden i kejsarens bröst

och den lyckliga dagen vid Lybeck återstälde förtroendet. Sedermera

uppstodo i österrikiska kriget skäl till missnöje i synnerhet under ba-

taljdagarna vid Wagram,. derifrån Bernadotte återsändes från arméen.

Det var derför i hela Paris, i hela Frankrike icke obekant, att Berna-

dotte stod mindre väl hos kejsaren, fastän det var okändt för Mörner

och för Sverige — hade man känt detta förhållande i Örebro, hade han

ej fått någon enda röst och allra minst af konungen blifvit till stän-

derna föreslagen till tronföljare.

Efter att nu hafva bestämt sig för fursten af Ponte Corvo med-

ning och en af hans adjutanter, hafvande med upproriska proklamationer, greps

vid barrieren af Paris.
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dehule Mörner sin vän Sijj^nenl det f5rsla<j; han uppgjort : lian omtalade

det parti, hvilket i Sverige var för prinsen, raen hvilket i verklighe-

ton icke fans der ilnnu. Signeul var af en rädd karakter. Som tjen-

steman var han obetydlig: lian hade aldrig varit annat än handsekrete-

rare hos baron Stael, svensk minister i Paris, gemål till den verlds-

berömda författarinnan, och svensk konsul i Paris, der incentintr är

att göra. En overksamliet låg dessutom i hans lynne, och en lång-

samhet i hans arbete. Endast derigenora, att han bidragit till valet

af Ponte Corvo till kronprins, har hans namn blifvit nämdt och derige-

nom fick han äfven en sinekur i Hamburg. Genom mångårig vistelse

i Frankrike var han emellertid fullständig fransman och uttryckte sig

med en lätthet, med en elegans deri, som hade han varit infödd. Af

svenska kabinettet i Gustaf Adolfs tid var han nyttjad, ehuru hans

jakobinska tänkesätt ej kunde vara behagliga för detsamma, och allra

minst för baron Ehrenheim, som hatade dessa mera än döden. Att

stånda tillrätta för desamma kallades han ock en dag till Stockholm:

alla, till och med han sjelf, trodde att han var förlorad. Seende ho-

nom skarpt i ögonen, frågade f. d. konungen, orti det var sant, att

han hyllade frihetens giftiga läror. I detta vigtiga ögonblick af sitt

lif förnekade Signeul sig icke sjelf, bekände för Gustaf Adolf hvad

hans hjerta -i detta afseende tänkte, men förklarade att sådant aldrig

kunde inverka på hans handlingar hvarken såsom lydig undersåte eller

trogen embetsman. Denna öppenhjertighet behagade, och förunderligt

nog, Signeul blef icke blott bibehållen, utan erhöll en pension af r2,000

francs af den eljest högst hushållsaktige Gustaf Adolf och bibehöll sig

uti hans förtroende, med hvilken han, fbrdrifven från Paris af Napo-

leon och flyktande till Schweitz, stod i egenhändig brefvexling. Sådan

var den man, som med Mörner verksamt bidrog till tronföljarevalet.

Vi hafva nämt att Signeul ej hade något politiskt mod, också ingick

han ej strax på Mörners förslag, utan först dagen efter, antingen för

att rådfråga prinsen af Ponte Corvo sjelf eller för att göra andra vig-

tiga förfrågningar. Men från det ögonblick han gaf Mörner sitt löfte,

var det egentligen han, som ledde den senares alla steg.

Genom Signeul hade prinsen af Ponte Corvo och Mörner d. 25

juni en sammankomst, deri den förre väl i början visade sig mycket

likgiltig för den höghet, hvartill den senare ville ämna honom, men
dock mot slutet af samtalet syntes benägen att köpa den med uppoff-
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ring af sina fäders trosbekännelse '. I Paris befann sig i svenska re-

geringens ärenden general "Wrede, för hvilken Mörner förut varit ad-

jutant. Det var en vigtig person att vinna, i synnerhet som han äm-

nade sig att resa till riksdagen; han hade på konungen och rikets för-

nämsta embetsmän ett lika stort inflytande som i arméen, der han var

älskad och aktad. De förtrogne, som skänkte bort fäderneslandets

krona, ansågo nödvändigt att indraga Wrede i sitt intresse och Mörner

besökte honom en afton, då han om förmiddagen hade varit på afskeds-

visit hos kejsaren och då han trött af dagens mödor tillsagt sin be-

tjening det han ej ville se någon hos sig. Mörners upprörda ansigte,

det vilkor af djupaste tystnad under hederslöfte, som han fastade för

sina meddelanden gjorde, att Wrede ansåg honom vara invecklad i en

duell, men i det ställe fick han af Mörner det oväntade förtroende, att

mycket folk i Sverige hade sina ögon fastade på prinsens af Ponte

Corvo stora egenskaper och att han troligtvis erhöUe ett stort parti,

om han satte sig på listan af kandidaterna till tronen och vidare att

Mörner i detta afseende meddelat sig med prinsen, som syntes smick-

rad af förtroendet,- men som svarat honom att, ehuru han trodde att

kejsarens hemliga böjelse vore för honom, han dock icke kunde lofva,

att kejsaren gjorde något offentligt steg till hans faveur, emedan kej-

saren ej ville göra ingrepp i svenskarnes fria val, och att Ponte Corva

ganska väl kände, att kejsaren hvarken gifvit Lagerbjelke eller gene-

ralen något rätt bestämdt svar, icke heller till viss grad bundit sig

genom det bref han skrifvit till Karl XIII. Han skulle icke desto

mindre anförtro kejsaren saken och inhemta hans tankar.

Wrede s förvåning blef icke ringa öfver detta meddelande. Han

hade alltid i sin konversation med kejsaren funnit något så indeter-

mineradt, ett så litet intresse för alla de personer, som voro i fråga till

tronföljare, att han alltid misstänkte, det kejsaren önskade någon annan.

Nu trodde han sig få en stråle af upplysning, och han beslöt att göra

allt för att upptäcka densamma. Han hade samma dag en anledning

att besöka prinsen af Ponte Corvo. Denne senare hade dagen förut

skickat ett par pistoler såsom ett minne till general Gustaf Mörner,

som han vid Lybeck tagit till fånga, och för h vilka Wrede nu ville tacka

honom. Han valde ögonblicket, då prinsen kom från St. Cloud. Med
en öppenbjertighet, som var honom så egen, gick prinsen honom genast

* Jemför Mörners 1829 tryckta men ej utgifna skrift: Kort berättelse

om ursprunget till tronföljärvalet i Örebro 1810.
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till mCttes. Känner ni, min baron, en ung Mörner och det förtroende

han gjort mig? Jag begär uppriktigt eder tanke om både x)crsoncH

och sahcn. Hvad personen angår, svarade Wrede, sä kan ni se af hans

figur och i synnerhet af hans demarche, att det är en ung étourdi;

hvad saken åter beträtlar, så bör jag ej tvifla, det ju i detta ögonblick

och innan sinnena äro tillsammansförda till någon enhet, den tanken

hos flera personer kunnat uppstå, att en person med eder förtjenst äf-

ven vore en passande kandidat. Om denna tanke var mer eller min-

dre allmän, kunde Wrede så mycket mindre säga, som kronprinsens

död inträffat efter hans afresa och han således ej kunde känna hvad

man i anledning af hans successor kunde här och der önska i lands-

orterna. Allt hvad han visste, vore, att han officielt hade intet ord

hört dfTom och att han med den uppriktighet prinsen fordrat, vore

skyldig att säga honom, det han hade trenne saker emot honom, hvaraf

tvänne voro af stor betydenhet. Det första var religionen, det andra

språket, för det tredje — tillade han — tror man, att ni är i mindre

god ställning till kejsaren.

Hvad det sista skälet anbelangar, svarade prinsen, så smickrade

han sig med, att det vore ogrundadt. Språket deremot vore ett skäl

af betydenhet, åtminstone för någon tid. I afseende på religionen, så

vore han född i Henrik den IV:3 land och hela hans slägt hade varit

protestanter: hans mor vore död i den läran, han sjelf är deri instru-

erad, fastän hans fader såsom katolik låtit honom följa sin religion.

Hvad Henrik d. IV gjort, trodde han sig äfven kunna göra. Det öf-

riga komme att bero på hans aktning för svenska nationen, på hans

föresats, att aldrig verka för, men aldrig undvika, hvad ödet i denna

väg kunnat besluta. Han önskade ej en krona, men han fruktade den

^j. — Förgäfves sökte Wrede utleta, om han kunde påräkna något

verkligt bistånd af kejsaren, men han stälde dock flera fraser så, att

han borde gissa dertill.

Wrede, med hvilken kejsaren talat på det mest förtroliga sätt

om affärerna i Sverige, ansåg sig pä visst sätt så mycket mer kompro-

metterad vis ä vis honom, som han affordrat honom sä cordialement

en uppriktig berättelse om de partier, hvilka möjligtvis kunde komma
att uppstå i anledning af tronföljden, att han med skäl kunde finna

underligt, att Wrede velat förtiga ett parti för hans egen undersåte.

Wrede fann sig stött af misstanken att synas dubbel eller intrigör.

Han gick derför direkte till hertigen af Cadore med begäran, att han
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ville förklara för kejsaren, att han med honom handlat med den stör-

sta uppriktighet, att om han hade känt ett parti för prinsen af Ponte

Corvo, hade det varit det första han berättat, men att han först da-

gen -efter afskedsaudiensen fått känna Mörners demarche hos prinsen af

Ponte Corvo och det så kallade partiet, hvilket skulle vara för honom

i Sverige: att han väl kände svenska känslan för Frankrike, och sven-

ska administrationen för kejsaren, som kanske återverkat på hans gene-

raler, men att han dock ej trodde den basis, hvarpå Mörner grundat

sin opinion, nog determinerad för att förtjena ett stort anseende, ined

hvad mera han kunde säga för att genom en längre konversation ut-

leta Cadores tanke i saken, men det var som att vinka åt en död.

Ministern var ändå mera tillbakadragen än vanligt, men följde Wrede
dock tvänne rum längre vid afskedstagandet än i vanliga fall.

Sedan Mörner förgäfves sökt att verksamt vinna Wredes biträde,

återstod ej annat än att efter öfverläggning med Signeul och prinsen

af Ponte Corvo skyndsamt återvända till Sverige. Det beslöts att vid

en viss tid från Paris afsända en kurir vid namn Fournier, som länge

varit bosatt i Göteborg som köpman, kände således Sverige, och som

skulle medbringa papper och förslag, hvilka på en gång gifvande till-

känna prinsens längtan efter sin nordiska brud skulle antyda kejsarens

önskningar i detta afseende. Allt gick ut på att inbilla svenska fol-

ket och dess regering att sådana kejserliga önskningar existerade, utan

att tillika blottställa sina yttranden på ett sätt, att de kommo för kej-

sarens öron, som då lätt kunde offentligen desavouera dem. Och detta

gjorde man i sanning med en fintlighet, värd framgång, och som ock

slutligen kröntes med den fullkomligaste seger. Dä Mörner återkom

till Stockholm, skyndade han upp till sin blifvande svåger Wetterstedt

och meddelade honom allt hvad han i Paris uträttat, hvaröfver denne

blef högeligen förskräckt, samt skyndade med honom till slottet der

grefve v. Engeström var på sitt arbetsrum.

Vid meddelandet af hvad Mörner, utan uppdrag, på eget bevåg

utfört i Paris, skiftade von Engeström ofta färg, kastande skarpa blic-

kar på Mörner; han hade svårt att hålla sin hetta från utbrott. Wet-

terstedts vaxbleka ansigtsdrag öfverdrogos af en rodnad, som antydde

hans förlägenhet. Härunder inträdde grefve Essen, som, seende af de

höga herrarnes upprörda sinnelag, att något utomordentligt var å farde

frågade efter orsaken. "Berätta Mörner," sade Engeström, och denne i

sin ifver återupprepade hvad han nyss omtalat. "Fojkc,'^ voro Essens

1
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111, "(In borde sattas drf, hcarcst lirarlcn sol i/lcr niaiic skiixi pä
ditj." Det antyddes Mörner, att om han giny;e liin((ie med sitt äfven-

tyr, kostade det hans liufvud, att allt hans bemödande var fruktlöst,

emedan konunf!:ens val till tronföljare var stadgadt. Men Mörner var

ej så liltt att skrämma. Döden hade han sett närmare under ögonen

iln de herrar, som hotade dermed, och hans liufvud kunde kosta mänga

andras. Ett sådant språk var ovanligt att höras i rummen af utrikes-

departementet och inför rikets högsta embetsmän af en svensk man.

Fersens nyligen timade mord hade injagat i de högres sinnen en pa-

nisk skråck — man bad Mörner gå i andra rummet, medan man öf-

verlade livad under dessa omständigheter vore ait göra. Då han

derpå inkallades, förde väl statsministern mildare ord. men gaf honom

tillkänna, att om han vidare omtalade saken, så arresterades han och

sattes på högvakten vid slottet. "I det fallet lära nog svenska folket

och Uplands soldater lossa mina bojor," gaf Mörner oförskräckt till

svar. Dessa ord verkade häpenhet hos de närvarande, ty Mörner stod

vid Uplands regemente och detta hade efter Fersens mord äfven tjenst-

göring i hufvudstaden. Det öfverenskoms emellertid att tills vidare

hålla saken hemlig.

Frän de höga embetsmännernas sida hölls det likväl ej så tyst,

som lofvadt var, ty på Wetterstedts inrådan meddelades allt åt grefve

Plåten, som just på den tiden hade ett stort intiytande, var verksam

för hertig Kristian af Augustenburg och dagen' derpå skulle afresa till

Norge för att hafva ett samtal med grefve Wedel-Jarlsberg, den mest

betydande man i anseende till namnet och slågten, hvilken härstam-

made från Norges konungar, i anseende till sin förmögenhet och ännu

mer i anseende till sitt snille och hufvud, hvilka i denna verldsom-

hvälfvande tid dock utgjorde det enda adelskapet. Genom en under-

lig sammanstötning af omständigheter träffades Plåten, sedan han nyss

fått förtroendet, af Mörner hos biskop Rosenstein, denne senare Plåtens

och Adlersparres förtrognaste vän, så tillgifven Augustenburgska par-

tiet, att han under riksdagen vid Örebro, då Ponte Corviska partiet

började gripa omkring sig, med hög stämma fordrade Mörners hufvud.

Denne prelat, då ännu i styrkan af sin ålder, hade kastat sig verksamt

in i de politiska stormarne, liknande dem af sina föregångare, som i

katolska tiden klädde sig i harnesk och kyller, afgörande med bann-

strålens och svärdets udd ödet af deras fädernesland. Adlersparreska

anhanget och Piaten i synnerhet kallade honom i sina hxd presten, ty
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nu mera anses det i Sverige alltid med ett slags förakt, när Gudstje-

nare blanda sig i de verldsliga saker, som dem icke angå. . Kosen-

•stein, som sedermera, under Ponte Corvos konungatid, som han så mot-

arbetat, utnämndes till erkebiskop, sade till Karl Johan, i det han af-

lade sin erkänsla för den högsta andliga värdigheten i Svealand: "Nu

kan eders majestät lita på mig," — katolska biskopars värdiga språk,

vitnande om en egenkärlek, som ej passade efter tiderna, men hvaråt

beherskaren af riket, hvars besittning ej beror af prestegunst, endast

^af till svar hånlöjets förakt.

När Mörner af det anförda såg, att löftet å ministrarnes sida var

brutet, ansåg han sig icke heller skyldig att hålla det, hvartill han

sig förbundit, skyndande sig till Skeppsholmen, hvarest det regemente,

hvarvid han var, stod lägradt i tält. Han meddelade sin chef öfver-

ste Lagerbring och en mängd af sina kamrater sin handling i Paris

och sina öden i Stockholm. Lagerbring var en svensk man i det gamla

ordets bemärkelse, som älskade sitt land, och som andades hämd mot

Ryssland. Officerarne delade öfverstens tänkesätt, alla med ett ord

gillade Mörners åsigter; men då Lagerbring hörde hvad Mörner ytt-

rat om Uplands regemente, sade Lagerbring att "^det Mnäe du liafva

oso(jdt, ty nog skall jag hålla det i ordning, men jag skall deremot

öppet förklara för regeringen, att jag, att hela officerscorpsen instäm-

mer i ditt tänkesätt angående en tillkommande kronprins och att vi

skola göra allt för att lyckas." Hela arméen var också i det hela miss-

nöjd: den andades endast att blifva förd emot den hatade östra gran-

nen; den, på hvars sköldar Adlersparre blifvit förd till Stockholm, ge-

nom hvars sammanstämmande vilja revolutionen blifvit gjord, hade icke

hemtat deraf några fördelar: alla förhoppningar hade blifvit svikna;

den såg endast i valet af en krigare till kronprins en ljusare framtid

för sig och fäderneslandet.

Oaktadt grefve Essen så skarpt tilltalat Mörner på slottet, trodde

den senare dock i flera hans åtbörder hafva bemärkt något, hvilket gaf

tillkänna, .att han sjelf ej så mycket ogillade förslaget af Ponte Corvo

till kronprins. För Mörner var det ej svårt att se, det hans personliga

säkerhet stundligen lopp fara: han borde derför verka ännu i sin fri-

het så mycket han kunde för sin plan. Han gick till Essen, framstälde

för honom ännu med klarare färger, att Napoleon var invigd i planen,

men att kejsaren ville hvarken kompromettera sitt förord eller sin vän-

skap med Ryssland, tilläggande att om valet dröjer, då hitkommer

i
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Fournier, som skall medtora tydligare bevis att kejsaren gerna ser va-

let af denne hans uiulerRiltherre till Sveriges kronprins. Häröfver blef

Essen icke litet förundrad och lofvade att befrämja tronvalet efter Mör-

ners åsikter, dock bad han honom att strax lemna hnfviulstaden. Detta

senare gjorde äfven Mörner och afreste till Upsala, hvarest han strax

efter sin ankomst blef på regeringens befallning arresterad och emot

Sveriges grundlag hindrad att bege sig till Örebro för att der utöfva

sin riksdagsmannarätt.

Vi hafva sett att statsrådet och hemliga utskottet redan antagit

prinsen af Augustenburg, men den slutliga handläggningen eller pro-

positionen till ständerna hade ännu icke egt rum. Till detta dröjsmål

bidrogo flera omständigheter. Derigenom att konungen af Danmark

anmälte sig till tronföljare, verkades ett uppehåll, hvilket blef menligt

för det Augustenburgska intresset. Det Ponte Corviska partiet begag-

nade sig deraf med fördel och vann tid, hvilket var hufvudsaken. Så-

som verksamma anhängare räknade det senare bland ridderskapet och

adeln generalerna Tibell, Påhlman, Schmitterlöf, af Uhr, bland pre-

sterståndet erkebiskopen Lindblom och professor Almqvist, i borgare-

ståndet riksdagsmannen från Stockholm Wilcke, och i bondeståndet

hade det öfvervigten. Grefve Plåten, som hade återkommit från

Norge, som der af grefve Wedel Jarlsberg blifvit öfvertygad, att

prins Kristian af Augustenburg ej var skapad att bära en krona, hade

alldeles lemnat detta partiets fana, skilt sig från sin gamle vän Ad-

lersparre och verkade för prinsen af Ponte Corvo. Hofkansleren Wet-

terstedts hemliga önskningar gynnade sjelf denne senare, ehuru han ej

vågade att oifentligen uppträda, så länge Karl XIII ej stod att öfver-

tala. Adlersparre fortfor med sin vanliga envishet att uppehålla prin-

sens af Augustenburg sak och egande den gamle Karl XIII i sina hän-

der gjorde han hvarje försoning vid hofvet till förmån för Bernadotte

omöjlig. I konungens fulla förtroende stod Battram, kansliråd och se-

dan långliga tider hans handsekreterare. Denne var helt och hållet

på Adlersparres sida och hvarje afton han besökte sin herre, talade han

endast om Ponte Corvo med det djupaste förakt, kallande honom in-

tet annat än sergeanten. Denna missaktning verkade, med det mot-

bjudande att se en fransman utan anor vid sidan af sin tron, mycket

på den svage konungens sinnelag; han till och med tillskref öfverståt-

hållaren general Sköldebrand ett bref, hvilket vitnade om de hatfulla

känslor, som man vetat inblåsa i hans hjerta, mot en man, hvars per-
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sonlighet han icke kände. Af Augustenburgska partiet var general

Wrede icke heller gerna sedd. Denne hade frän sin beskickning åter-

kommit till Örebro, och ehuru han ej syntes så entusiastiskt sinnad

för Bernadotte, som ministéren haft rätt att med anledning af hans

depescher befara, och ehuru han uti hemliga utskottet, der han var

medlem, gifvit vid första kungl. propositionen sin röst ät hertigen af

Oldenburg, hade han likväl öfverallt omtalat prinsens af Ponte Corvo

egenskaper med loford, hvilka höjde denne senares anhängares mod
och ifver. Äfven detta tal, verkande till styrka för det hatade fran-

syska partiet, var genom Adlersparre bibragt åt konungen, som lät

kalla general Wrede till sig: Karl XIII var mycket upprörd och sade

till honom: "Jf/w salig fader var eder faders store gynnare. Min
broder har gjort eder IgcJca och Jag har aJJtid varit eder län. Huru
Juin ni vara emot mig?'' Wrede svarade med öppenhet: " Jag erl-änner

med vördnad all Tionung Adolf Fredrils godhet mot min far. Ko-

nung Gustaf III.s mig visade nåd sl-all jag aldrig förglömma och

eders Jcungl. maj:t sliall jag vara till dödsstunden linld och trogen,

men att eder bungl. maj:t vill att Sverige efter dess bortgång skall

stgras af en magister, det är för mgcJcet begärdt.'' Wrede var en

man, som omöjligen kunde gå emot något hvad han ansåg stridande

emot sin ära och hvad han var skyldig sin konung. Han var till sina

tänkesätt rojalist, ja nästan despot: han insåg Sveriges behof af en

manligare hand och ledning än den lärde hertigens af Augustenburg:

han insåg bland franska krigare Ponte Corvos värde. "Vill eders ex-

cellens, så skrifver han till utrikesministern, "veta min enskilda mening

om prinsen af Ponte Corvo, så svarar jag uppriktigt, att jag har för

honom en obeskriflig stor högaktning ej allenast som statsman och

fältherre, men som dygdig och ädel man: Vox populi vox dei. Hela

Tyskland och hela Frankrike har denna tanke. I sin enskilda lefnad

är han här ett verkligt exempel utan efterföljd. God man, god far,

god vän, god förman är han älskad af allt, som omger honom: ett

slags independance i hans sätt att vara har troligtvis gifvit anledning

till misstanken, att han står mindre väl hos kejsaren. Jag har dock

flera gånger sett dem tilhopa utan att kunna se anledning till denna

supposition. Att han är verkligen högaktad af kejsaren, veta alla. —
Jag återreser nu: I Sverige blir jag simplement baron Wrede och min

röst ger jag den värdigaste."

Wrede insåg lämpligheten af prinsens af Ponte Corvo val, men*
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det var emot hans karakter att i Paris handla i något, som stred mot

den regeriniri som dit afsändt honom.

Grofve Wrede lemnade Frankrike *, fast besluten att sätta sig i

spetsen för denna rörelse. Han skref före sin afresa från Paris ett bref

till grefve Engeström, uti hvilkot han yttrade att prinsen af Ponte Corvo

var den ende fransman, som han der påträllat. Baron Lagerbjolke

(svensk minister i Paris) var fullkomligt främmande för alla dessa hän-

delser ända till Ö!,'onblicket för grefve Wredes afresa. Lagerbjelke, en

fin, smidig och förslagen man, var känd för sin skarpsinnighet, och knap-

past torde man i Sverige kunnat uppvisa en mera remarkabel person-

lighet i att föra en konversation och i den högst vigtiga och nödvän-

diga förmågan att kunna känna och bedöma alla de personer, som

spelade en politisk roll i Europa. Innehafvare af konungens hemlig-

het med afseende på tronföljden och bunden genom pligterna af sin

ställning och sin suveräns vilja, kunde. han icke göras till förtrogen i

en plan, som i sjelfva verket gick ut på att öfverändakasta konungens.

Också blef Lagerbjelke alldeles stel af häpnad, då general Wrede del-

gaf honom densamma. Diplomatiskt komprometterad inför konungen

genom sin okunnighet om dessa förhållanden, såg han endast den för-

lägenhet de skulle bereda monarken, för hvilken general Wredes åt-

gärder utan tvifvel skulle framstå såsom de omedelbara förberedelserna

till vår politiska träldom. Det var länge innan han kunde hemta sig

från sin förvåning och sin oro.

Grefve Wredes uppförande förorsakade konungen mycken förskräc-

kelse. Som monarken gifvit sitt ord åt hertigen af Augustenburg, kunde

han icke så på en gång omfatta en annan äsigt. Grefve Wrede hade

med afseende å förändringen en anmärkningsvärd förklaring med ko-

nungen. Monarken, i detta ögonblick lifligt fästad vid holsteinska huset

och en skottafla för detta partis insinuationer, gick ända derhän i sin

ifver att han förebrådde grefve Wrede att han glömde sina pligter mot

tronen och det berömvärda Vasahuset, då han ville sätta en "fransk

soldat" på deras tron *'.

* Vi hafva här hemtat några Ijlad ur ett manuskript i Crusenstolpes

qvarlåtenskap.
*• Annorlunda var det några år senare. General Wrede, .'<om dragit sig

tillbaka från aHarerna sedan 181-2, kommer till Stockholm mot sommaren 1815

for att betyga konungen sin vördnad. Han befinner sig omgitVen af stort säll-

skap, hvai-ibland äfven kronprinsen befann .=!ig. Vid anblicken af general Wrede



362

Generalen försvarade på ett värdigt sätt sin sak och då konungen

icke kunde förmå honom afgifva sin röst till förmån för hertigen af

Augustenburg, lät han honom afgifva sitt hedersord att icke gifva den

åt någondera af de båda rivalerna. General Adlercreutz måste afgifva

samma löfte. Följden deraf blef endast att hertigen af Oldenburg fick

imaginärt två röster, de enda som föllo till hans förmån, och att

Adlercreutz och Wrede fördubblade sina ansträngningar, för att genom-

drifva prinsens af Ponte Corvo val.

General Wrede församlade omkring sig dem som voro fastade vid

Frankrike och hoppades på en restauration med tillhjelp af dess mäk-

tiga hand.

Men detta uppförande, hvaröfver franska partiet var så uppbragt,

förklarar sig lätt med Wredes ridderliga karakter. Han ville ej synas

i handling emot sin konung och ej ge Augustenburg sin röst; sedan

segren var gifven för Ponte Cojviska partiet var det mot hans ära, att

ändra sig i sin opinion. Hans röst gjorde hvarken till eller ifrån i

ödets vågskål. En politisk väderhane var han aldrig och ville icke

nu heller synas som sådan, men Bernadottes val öfverensstämde med
hans önskningar, och hans högljudda glädje deröfver tolkade bättre än

alla voteringar hans hjertas känslor. När man står på en så upphöjd

plats i staten, som Wrede, när man dertill lägger en upphöjd karak-

ter, så är hvarje afvikelse en fläck, omöjlig att borttaga, hvars bety-

delse aldrig hopen förmår fatta.

Sådan var ställningen kring den 10 augusti. Båda partierna mön-
strade hvarandras styrka, med oroliga, med försigtiga blickar nalkande

hvarandra och bespejande den minsta rörelse. Augustenburgs anhän-

gare räknade 109 röster, Ponte Corvo endast 88 och på hofvets vink

väntade 50 eller 60 att kasta sig dit konungens bestämdt uttryckta åsigt

kallade dem. I presteståndet hade prinsen af Ponte Corvo två tredje-

delar för sig och med dem i spetsen erkebiskopen; i borgareståndet

voro 37 mot 15, hvilka senare blefvo hertigen af Augustenburg trogna.

Bondeståndet var nästan allmänt för Bernadotte. På dess klubb hette

det alltid, att prinsen af Augustenburg ville de icke ha, namnet her-

kastade sig deu gamle monarken med rörelse i lians armar och yttrade i det

han kastade en rörd blick på kronprinsen: "Jag skall evigt vara er tacksam,

min käre Wrede, för hvad ni gjort för mig och för mitt rike. Må himlen be-

löna er derför!"
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tig ljöd illa i deras öron; men Bernadotte ville de lia; han vore ei>

bra herre, som kunde tukta ryssarna.

Baron Lagerbjelke, svensk minister i Paris, hade endast haft eiv

dunkel aning före Mörners afresa om dennes förehafvande, men så dun-

kel den än varit, hade den dock verkat ett uppträde dem emellan, och

att han tvenne dagar qvarhållit den senares pass. Efter hans afresa

var AVrede ej sen att åt svenska beskickningen meddela allt hvad Mör-

ner gjort i Paris och hans lisigter i afseende på tronföljarevalet. La-

gerbjelke, häftig till sinnelaget, blef ursinnig öfver en sådan dristighet

af en liten okänd officer, men återkröp snart inom sitt rädslotillstånd

och som han ej kunde veta utgången af de intriger, som hemma skulle

framkläcka tronföljaren, förskansade han sin egen säkerhet i det di-

plomatiska skrifsättcts tvet3'dighet. Hans depescher, skrifna med en

mäst'>rlig hand, hade den dubbla mening att åt hvilkcn af dessa begge

kandidaterne svenska kronan blef lemnad en dag, Lagerbjelke alltid

kunde förklara sig hafva skrifvit i hans intresse. Wetterstedt började

alltmera verka, men på den fina statsmannens vis, till förmän för prin-

sen af Ponte Corvo. För alla statsrådets ledamöter i (jrebro upplästes

Lagerbjelkes bref i utrikes ministerns embetsrum. Hvad som fatta-

des dem i tydlighet och klarhet, det ersattes af Wetterstedts förkla-

ringar. Den fursigtige Adlerbeth, som väl alltid väntat Sveriges rädd-

ning från Frankrike, men dock gifvit i statsrådet sin röst åt prins Kri-

stian, såg med bekymmer, att Ponte Corvos val var Napoleons vilja

och trodde sig derför böra åt fäderneslandets väl offra sin öfvertygelse.

Rosenblad teg, ty hans politiska vänner biskop Rosenstein och Adler-

sparre stodo fasta som berg vid prinsen af Augustenburg; grefve Gyl-

lenborg, nyligen justitieminister, yttrade sig föga, men bar alltid vid

valet af en fransk prins fruktan för förstöringen af svenska handeln,

och Adlercreutz var likgiltig, på hvem valet föll, endast det ej stan-

nade på prinsen af Augustenburg.

Under denna allmänna spänning anlände Fournier från Paris i

sällskap med en svensk vid namn Bohnsack. Ifrån Upsala hade Mör-

nee ej uraktlåtit att till Signeul påyrka Fourniers afsändande och han

inträffade just i rätt tid för att ge utslaget till prinsens af Ponte Corvo

förmån *. Han medförde från Signeul till utrikesstatsministern ett en-

* Två dagar senare fann man iiifördt ett bref från Örebro i en Ujisala-

tidning. Denna artikel, genom sina följder alltför anmärkningsvärd för att

med tystnad förbigås, är emellertid af den art att dess autenticitet är ganska
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skildt bref, ant3'dande afsigten af Foumiers resa: Han gaf tillkänna,

att prinsen af Ponte Corvo fått höra, att en stor del af svenska folket

önskade honom till tronföljare; att han vore villig att svara till ett

sådant hedrande förtroende, men att om hela Sverige önskade honom

tvifvelaktig. Också har den sedermera blifvit dementerad i ett officielt lilad.

Artikeln var af följande lydelse

:

'"Två kurirer anlände hit i går den 11 augusti från Paris. De medförde

depescher från prinsen af Ponte Corvo med porträtt nf prinsen, hans gemål

och dess son. Jag vet ingenting om denna omständighet lika litet som om
den uppgifna ankomsten af de båda kurirerna. Man vet endast att Fournier

öfverlemnade till general ^Yréde ett porträtt af den unge prins Oskar, hvari

han föreställes framlemna sitt första stilprof till sin far på hans födelsedag.

Man har äfvenledes sagt att Founier öfverlemnat ti!l grefve von Engeström
ett dyrbart etui med prinsens och prinsessans miniatyrporcrätt. Om man får

tro det utspridda r\^ktet, samtycker prinsen, att, i händelse valet af tronföljare

fölle på honom, af egna medel deponera 8 millioner francs i riksbanken äfven-

som att på egen bekostnad återlösa alla kungliga förläningar i Pommern jemte

alla fartyg med deras laddningar, som befunnos i franska hamnar efter att ha

blifvit tagna som pris. Detta belöper sig till 3 millioner riksdaler banko. En-

ligt nämda upplysningar bevisar obestridligen den förhoppning prinsen gifvit

oss att föi-iskaffa oss tri export af våra varor och så mycken förbindelse med
England som den närvarande ställningen kunde medgifva och vårt behof for-

drade, kejsar Napoleons välvilja mot oss och mot prinsen hvars upphöjande

på vår tron han tycktes önska."

Detta bref utöfvade en underbar verkan på alla sinnen. Fourniers när-

varo sammanträffade på ett oväutadt sätt med andra likaledes oväntade om-

ständigheter: Signeul t. ex. skref till grefve von Engeström att kejsar Napo-

leon var förtjust öfver det förslag som gjorts prinsen af Ponte borvo; att kej-

saren deruti hade sett ett prof på den tillgifvenhet som konungen hyste för

hans person och hans politik och att han ville göra allt för att skona Sverige

i den svåra belägenhet, hvari det befann sig. Detta bref öfverlemnades till

sekreta' utskottet och hade ett stort inflyttande på dess öfverläggningar. Sex

timmar efter dess ankomst och medan det ännu var en hemlighet lemnade de

förnämsta oppositionsledarne staden för att intaga en god middag på Dylta

3 fjerdingsväg från Örebro. De förnöjde sig vid bordet och egnade hela

dagen åt sina segerdrömmar, utan att ana den fara, som hotade deras verk.

Under deras frånvaro vunnos alla hufvuden af de ögonskenliga fördelar i alla

afseenden som valet af en så öfverlägscn prins erbjöd framför hans danske

medtäfiare. Sinnenas affall försiggick så hastigt, att då det motsatta partiets

hufvudmän samma afton återkommo till staden hade allt förändrat utseende.

Man ville icke vidare höra talas annat än om prinsen af Ponte Corvo.

Monarkens åsigt, en kastboll för båda partierna, som ömsevis hade öf-

verlianden, stälde sig slutligen på majoritetens sida. Prinsen af Ponte Corvo,

för hvilken konungens första böjelse icke var någon hemlighet, hade från föl*-
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och konungen vore deiemot ville han aldrig ctnottaga kronan. At sitt

nya lUdernesland kunde prinsen skatta l:o Ätta millioner tranos att

inom sex mSnader nedsättas uti svenska riksgäldskontoret mot 4 pro-

cents ränta. '2:o liqvidering al' alla de svenska handlandes fordringar

hos franska regeringen, hvaraf en million francs skulle vid prinsens an-

komst till Sverige kontant betalas och efter fordringarnas totalbelopp

på vederbörande fördelas. 3:o utbyte af prinsens enskilda fasta egen-

dom uti Frankrike och Hannover emot de domäner uti svenska Pom-
mern, h. m. fransmännens kejsare der hade bortskänkt.

För att ännu mer öfvertyga ministern, att han anländt i riktigt

ärende visade Fournier ett tandpetarefodral af elfenben, hvarpå voro

prinsessans och prins Oskars porträtter, hvilket han sedermera hade

uppdrag att lemna till baron Wrede.

I sitt samtal med utrikesministern hade Fournier gifvit tillkänna,

att det låg i hans instruktion, att endast meddela sig åt honom; men
detta löfte, gifvet möjligtvis för att ej såsom utländing blifva bort-

skickad från Örebro, hölls ingalunda af den utskickade, ty på torg och

gator uppgaf han orsaken till sin ankomst, de stora löften han med-

förde åt alla dem af prinsens af Ponte Corvo anhängare, hvilka för

honom voro namngifna. Grefve Engeström ansågs ensam vara den som
h5ll Bernadottes val tillbaka hos konungen genom sitt inflytande. Den

förres tillgifna infunne sig och bådo honom ändra tänkesätt, förespeg-

lande Adlersparreska partiets hat, hvilket ingenting högre önskade, än

att aflägsna honom från den gunst, hvari han stod hos sin herre. Men
denne hörde icke till något parti: han älskade icke och kände icke prin-

sen af Augustenburg, men konungens val hade fallit på den senare ho-

nom oåtspord, och han ansåg det derför vara sin skyldighet att stärka

konungen i sin föresats, att ej gå från sitt ord och förord. Dessutom

var det ännu motbjudande för Engeströms svenska sinnelag, ehuru

Frankrike mycket tillgifvet, att se sitt land beherskas af en fransk ge-

sta ögonblicket förklarat, att om hela Sverige önskade hans upphöjande pi

tronen, så trodde han sig likväl icke böra gifva sitt bifall dertill, så länge det

stred emot konungens önskan. Då konungen delgaf grefve von Engeström

sin proposition till ständerna med anledning af tronföljarevalet, sade han le-

ende: "Jag borde låta densamnla åtföljas af det tal, som Napoleon höll till

sin nnge nevö, da han till honom öfverlemnade storhertigdömet Berry. Kom
alltid ihåg att hvar helst min politik och mitt rikes intresse än må ställa er,

edra första pligter äro mot mig, edra andra mot Frankrike ocli det tredje

mot det folk, ni blifvit kallad att styra"

Frårt Kuropas hoj', --i
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neral. Den i presteståndet för sitt snille ocb sitt ovanliga sätt att vara

berömde Almqvist, hvilken verkade för Bernadotte, föreslog då ett me-

del att officielt få del af det från Frankrike komna anbudet, hvilket

Fom-nier gjort bekant, genom en deputation till utrikesstatsminislern,

på det att ständerna skulle komma i tillfälle att sjelfve stadga sin

opinion. Von Engeström svarade "att lian med afsigt hållit dessa nog-

granna underrättelser så länge dolda, tills han nu funne ögonblicket

vara inne, att med framgång och verkan kunna genom publicitet af

dem vinna en afgjord likstämmighet uti ständernas åsigter."

Under alla dessa valstridigheter var Karl XIII mycket sjuklig,

han hade en afgjord vedervilja mot prinsen af Ponte Corvo, derför att

man mycket talade emot honom ocb emedan man vid hofvet allmänt

hade den tron, att blifven kronprins skulle han snart bemäktiga sig

regeringstyglarna. Grefve Plåten hade haft ett samtal med monarken,

deri han på sitt kraftiga sjömansvis förestälde honom nödvändighe-

ten att regeringen föreslog prinsen af Ponte Corvo för ständerna, så

att Karl XIII deraf blef sjuk; Adlercreutz gjorde honom äfven mindre

obenägen, så att om aftonen, då utrikesministern kom för att med-

dela honom hvad Fournier medbragt och att prinsen yttrat, att om

hela svenska nationen vore för, men konungen emot hans val, han in-

galunda emottog kronan, Karl XIII djupt deraf rörd, fälde de orden:

"det måtte ändå vara en hederlig har! T och dermed var hans bifall

ock vunnet.

I denna sinnesstämning lemnade regeringen en ny skrifvelse till

hemliga utskottet, hvarvid prinsen af Ponte Corvo anmältes till be-

traktande. Detta utskott, hvars organ var Silfverstolpe, en af 1809 års

doktrinärer, densamme, som varit ombetrodd beskickningen till prins

Kristian af Augustenburg, började nu att inse, det ett längre motstånd

mot den röst, som började att uttala sig bland ständerna, skulle blifva

fruktlöst och endast en dag sätta deras eget anseende och makt i fara

hos den blifvande beherskaren. De beslöto alltså, likasom alla svaga,

att foga sig i det hårda ödets lag, Mannerheim med sitt stillatigande,

grefve Mörner på riddarhuset högt prisande prinsens af Ponte Corvo

upphöjda egenskaper och Silfverstolpe bjudande skäl för sin förändrade

stämma. Sitt själslidande målade Silfverstolpe dervid i följande uttryck

till utskottets protokoll: "^att om hertigen af Augustenburg bättre vår-

dat svensJca friheten, torde prinsen af Ponte Corro bättre förmå

upprätthålla dess sJelfständighet.''''

I
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S;isom följd af lieniligu utskottets tillstyrkande att gå ifrån den

redan af detsanuna föreslagna prinsen af Augustfnburg och i dess ställe

föreslå prinsen af Ponte Corvo, framstäldes nu denne senare såsom den

af konungen utkorado till ständernas val. En allmän glädjeyra fat-

tade massan af nationen: trupperna helsade den åldrige konungen med

de gladaste hurrarop, hoppandes seger och lagrar under den nye liär-

föraren och det minsta man drömde om var den store kejsarens hög-

ljudda bifall och Finlands återeröfrande. Den 21 aug. blefhanialla

stånd utropad för Svea rikes kronprins och derigenora blef en endast

genom sin grundares eget. svärd i Europa bekant slägt inympad på

\'asarnos åldriga, af troféer och ära omgifna tron. Historien skall i

•-n framtid säga, om han skyddat folkets frihet, om han vårdat dess

lagar, om han uppammat skickliga embetsmän, om krigare blifvit bil-

dade under hans ögon, som efter hans död en dag kunna försvara lan-

dets sjelfständightt. om vetenskap och konst, lärdom och dygd funnit

under honom uppmuntran och förkofran, om han framdragit förtjensten

utan åtskilnad af stånd och anor, om han samvetsgrant förvaltat sitt

konungsliga kall, om han slutligen en dag öfverlemnat åt sin son sitt

land med större välmåga, med mer blomstrande handel, med större fri-

het i näringar, med större oberoende af den östliga grannens vilja, än

han det cmottagit af Karl XIII:s åldriga hand.

Den oväntade vändning valet tog, sättande kronprinskronan på en

känd fransmans hufvud, är en händelse, som står ensam i historien.

Han fick svenska folkets röst, efter det trodde honom såsom fransk mar-

skalk, och i slägt med Bonapartiska familjen, stå i denna väldige mannens

förtroende, efter det hoppades att genom denna hyllning af hans militära

ära vinna anspråk på hans mäktiga bistånd under kommande stormar.

Att nationen så mycket tog fel om så väl det ena, som andra, är mindre

underligt, emedan den ej kan känna förhållanden och personer i så af-

lågsna länder; men att sjelfva regeringen och dess mest upplysta le-

damöter kunde vara så litet bevandrade i tidens händelser, det talar

hvarken godt för deras deplomatiska agenters duglighet eller deras

egen öfversigt af sin tid. ^Wetterstedt förkunnade öfverallt de förmå-

ner Sverige skulle hemta af detta val. Finland låg pä hans likasom

på allas läppar, det ansågs redan återeröfradt i deras lätta inbillning.

För den franskf kejsaren kunde intet val vara obehagligare:

han hatade eller åtminstone bar ovilja från längre tider tillbaka mot
en karakter, som alltid visat sig independent och som aldrig velat
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slafviskt böja sig under oket af kejsardömets former. Om han icke

öppet gaf sin ovilja tillkänna i samma ögonblick han fick kunskap om de

första intrigerna, så härledde det sig dels deraf, att han ej ville sätta

en fläck på sitt eget omdöme, i det han genom Bernadottes befor-

drande till kejsardömets högsta värdigheter offentligen gifvit en hyll-

ning åt de hos honom inneboende egenskaper, dels ock, att han för-

modade att intrigerna för kronan skulle stranda mot andra medtäfla-

res vigt. Prinsen af Ponte Corvo hade alltid varit så slug, att han

stält så sitt tal, liksom hade han varit gynnad af kejsarens önsknin-

gar; men hans ord voro alltid sä svarfvade att de hänsyftade deråt,

utan att kompromettera honom, i händelse de skulle hafva kommit

för kejsarens öron. Deremot gick Signeul oredligare tillväga, ty utom

det bref, hvilket Fournier medfört, erhöll utrikes statsministern en se-

nare skrifvelse från honom utan underskrift, deri han försäkrade på

det kraftigaste, att kejsaren varit enchanterad öfver den ouverture, som

blifvit gifven åt prinsen af Ponte Corvo, och detta kunde han såsom

en redlig konungens tjenare säga, till trots och emot vissa officiela

berättelser.

En Sveriges kronprins hade allmänt älskad och tillbedd slutat

sin bana, innan han kunnat uppfylla allt hvad hans kända karakter

lofvade åt folket; en annan hade inom loppet af fyra månader blifvit

vald och af samma folkklasser, i hvilkas kretsar sorgen öfver den bort-

gångne i synnerhet uttalat sig, omfattades redan med samma tillit, in-

nan han beträdt svenska jorden. En så allmän sorg och en så allmän

glädje förutsätta alltid stora dygder, beprisade egenskaper hos före-

målen derför. Det kan således icke vara utom historiens område att

göra en jemförelse emellan dessa begge män och att efter den person-

lighet de i lifvet ådagalagt, sluta till det inflytande den ene kunnat

hafva, den andre haft både på nationens moraliska värde och på lan-

dets öde.

Begge dessa personer, den ene född i det kalla norden, den an-

dre i den yppiga södern, egde utmärkta dygder; begge representerade

i sin personlighet de nejder, hvarifrån de jitgått. Karl August egde

det kalla, det öfverläggande lugn, som är ett skötebarn af norden;

I Karl Johans öga flammade den eld, som kokar vindrufvorna på hans

berg, hans häftighet var som utbrottet af Vesuvius: det kastar sin

lava, sina eldstenar kring de kringliggande dalarna och öfversköljer

dem dermed. Karl August var född talare: han uttryckte sig med all-
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var, okonstladt, raanli^^t, han intog sinnena utan att hänföra; öppnade

Karl Johan sin mun och talade i sin vrede var det som hafsstormeu,

som genombryter allt; talade han till sina krigare, så förverkligade

han bragderna: han hänförde med ordet, med sitt utseende soldaten,

sjelf var han hufvudsakon i allt och äfvcn deruti yppade sig don ego-

istiske söderländingen, då Karl August alltid bar sitt värde så blyg-

samt, som en brud sin krona, och sällan framstod sjelf i sitt tal.

Karl Johans krigarevärde är erkändt på en stor teater, i stora

händelser, der han ordnade och förde stora massor. Karl August kan

i detta afseende icke bedömas; grafven öppnade sig för tidigt och in-

neslöt gåtorna af hans blifvande bana. Nordens krig i berg och i dal

förstod han ypperligen och Norges krigare gingo alltid segrande, un-

der hans förande, ur striden mot sina svenska bröder. Men äfven i det

stora kriget var han bevandrad, ty i Österrikes härar, under den yp-

perlige erkehertig Karl hade han tjent.

Uti Karl August lierskade ett allvar, en flärdlöshet, en renhet i

>eder, som fordrade samma egenskaper hos sina omgifningar. Förtal,

trappspringning, lycksökeri, spioneri, allt sådant var honom olidligt,

hans själ var ren, som den molnfria himmelen: det var med ett ord i

detta afseende en gammalnordisk karakter. Det låg deri något så

gediget, som numera i vårt flårdfulla tidehvarf icke finnes eller åtmin-

stone är något högst sällsynt; Karl August sökte förtjensten hvarest

den fans och det är troligt, ja nästan visst, att under hans regering

icke mannamån i tjensters bortgifning, ingen aristokratisk byråkrati

skulle inrotat sig. Han hade säkert följt sin grannkonungs exempel

att taga det goda hvarest det fans och ej i de högre sällskapskretsarne,

bland de lysande namnen söka den högre embetsmannaskickligheten,

de djupa kunskaperna om landet, dess tillstånd och behof. Under ho-

nom hade icke provinsstyrelserna blifvit bortkastade åt föraktade eller

odugliga personer, arméens befäl ej åt hofgunsten och intrigen. Hos

honom hade dervid säkert ett system blifvit infördt, som skänkt åt re-

gementenas och bataljonernas förande de skickligaste ämnen inom armén,

ty utom ett sådant system framalstras intet godt generalitet, inga här-

förare i farans ögonblick: säkerligen hade ät subalternofficerarne då fö-

restått ljusare utsigter till befordran, om de deraf gjort sig förtjenta.

Hvad lärdom, vetenskap och konst angår, så måste de vunnit

mor under hans styrelse än under KarJ Johan, ty Karl August talade

sitt lands språk och kunde således sett sig omgifven af sitt lands, yp-
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perste, utan att de måste kunna ett främmande språk för att tala med
den, som herskade öfver det svenska landet. I detta afseende hade

Karl August ett afgjordt företräde framför Karl Johan. Om någonsin

en krona är värdt ett pris, sä bör den vara värd det af det folks tungo-

mål, hvilket bortskänker den. Det är det oljckligaste för en nation

att beherskas af en främmande man, som ej talar dess språk, det är

det olyckligaste för en regent att ej kunna tilltala sitt folk med sina

undersåtares ord. Tusen missförstånd, tusen missbruk, tusen olyckor

uppkomma, som framföda ögonblickliga ölägenheter, gående med sina

verkningar djupt in i tiderna.

Karl August var enkel i sin lefnad, i sin klädedrägt: tarflighet

på slottet hade bannlyst öfverflödet från embetsmännens. och hofvets

salar. Med den ringa summan af 250U0 rdr var han förnöjd. och till-

fredsstälde han sitt hjertas skönaste böjelser. De fattige bortvisades

hvarken från den dörr, som i slottet förde till hans boning, eller från

landsvägarne, på hvilka han färdades för att lära känna landets till-

stånd. Lefvande sökte han inga loftalare, endast i sina egna gernin-

gar. Således i afseende på det inflytande på folkets karakter och mo-

raliska värde en regering af Karl August hade haft, var hans bortgång

för Sverige oersättlig, som inga segrar, ingen krigareära, förgänglig

såsom lagerkransen, kunna godtgöra.



c. D. Wilckes anteckningar om tronföljarvalet ".

Då historien i framtiden ytterligare kommer att utreda händel-

serna som fi^regingo och framkallade 1801J ärs statshvälfning, äro föl-

jande anteckningar bevarade silsom bidrag af en samtida uppmärksam

betraktare, äfven sedermera deltagande person i de allmänna ärendena.

Genom en möjligen trätlad hemlig öfverenskommelse i vilkoren för

Norges dåvarande militärbefälhafvares inaktiva förhållande under det

företag, vestra arméen gick att i hufvndstaden verkställa i början af mars

ISOO, blef sedermera h. k. h. prins Karl August, genom dåvarande re-

volutionschefer (Adlersparre, Adlercreutz, Anckarsvärd, Sköldebrand, Su-

remain, Cederström, Järta, Mannerheim, Greilf. Hohenhausen m. fl.)

befordrad till konungens nådiga proposition såsom tronföljare och ef-

terträdare på den kungl. svenska tronen. Valet genom pluralitet be-

kräftadt den 24 januari 1810, tycktes äfven lugna och stadga alla par-

tiers efter skakningen upprörda sinnen. Denne prins gladde endast

fyra månader svenska nationen i dess förhoppningar, då han under mö-
tet på Quidingehed medelst blodslag föll, förlorad för svenska folket

ch saknad af den verklige medborgaren.

Vid hans dödstirame uppkommo genast stridiga intressen, hvar-

igenom liksom återväcktes slocknade förhoppningar, och sakernas så

kort förut föga till stadga befordrade ordning med knapt ratificerade

fredstraktater hotades icke otydligen med en reaktion, alltid att be-

fara efter så stora förändringar. Man kunde utan att vara förtrolig

med de inre förhållandena nästan skönja, att vid Karl Augusts döds-

timme uppkommo friinue partier, hvilka, nära jemnvägande med hvar-

andra, bord»* vid ett tillstundande nytt tronföljareval tilläfventyrs bereda

tridcr, som, komprometterande nationens enighet, derjerate skulle

kunna leda till de betänkligaste följder och framkalla nya skakningar.

1809 års män, inseende vådan af sin blifvande belägenhet, derest

icke ett konseqvent inflytande kunde af dem bibehållas, förenade sig

att med saknadens, sorgens och erkänslans gemensamma intryck be-

fordra sina äfventyrade intressen. Af dessa blef ock brodern till den

aflidne fursten, hertigen af Angustenburg således utsedd, att vid före-

• Författaren, f. d. brukspatron och grosshandlare, deltog sjelf i de in-

leriörpf, han beskrifver. Denna hittills otrj-ckta Ijerättelse är af oss hemtad
ar Cmsenstnlpes qvarlåtensikap.
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stående tronföljareval böra befordras främst i ätanka. Antalet och

styrkan af detta parti hade ännu icke hunnit skingras, genom sig se-

dermera visande enskilda, mer och mindre tillfredsstälda förhoppningar

och intressen; och fråga är om icke högre våda af en reaktion kunnat

inträffa, derest den sorgliga förlusten drabbat svenska folket ett eller

annat år senare. Kysslands inflytande, aldrig domnadt vid yppade

tillfällen att återtaga sin del i rikets affärer, hvaraf häfderna förete

så talrika vedelmälen, egde till stöd för sin väckelse drottning Hedvig

Elisabet Charlottas befryndade böjelse för hertigen af Oldenburg, kej-

sar Alexanders svåger. De äldre magnater, som ifrån urminnes tider

i deras ätter omgifvit tronen närmast, voro med en sådan hög ledare

och förhoppningsfulla utsigter icke mindre talrika än obenägna.

Knapt voro månader förflutna förr än acklamationerna på riks-

salen mindre värderades om ej ångrades, dä arfsrätten till tronen för

alltid beröfvades afkomlingarna af gamla, dynastien, och de män, som

ännu icke glömt sina förbindelser för den uteslutna ätten, voro både

ansedda och verksamma samt vunno en tillväxt genom flera till äfven-

tyrs ångerfulla deltagare i 1809 års märkligheter. Denna afdelning^

likväl för ung och genom Karl Augusts förtidiga död ej nog höjd öf-

ver tvifvelaktigheten på en säker och kraftfull framgång, utan allt för

blodiga äfventyr, sökte icke dess mindre att motverka enigheten hos

de andra, och om möjligen på flera vägar vmna en bestämd tillvara

vid sidan af de öfriga icke overksamma partierna.

Under sådana förhållanden emottogs nu af nationen kallelsen att

samlas till urtima riksdag i Örebro den 22 juli 1810, under regerings-

formens första och vigtigaste tillämpning af dess i anseende till tron-

följareval försigtiga stadganden.

Farhågan för de skiljaktiga partiernas jemnt vägande bemödan-

den vid denna blifvande riksdag framkallade en för hufvndstaden den

vådligaste dag den 20 juni 1810, som historiens pensel med oväldiga,

färger först efter generationers bortgång torde utmärka mindre för

hufvudstadens oskyldiga invånare än för de ädlingar, som beredde

den, under täckmantel af populacens öfverdrifna saknad och sorgfälligt

uppretade sinnen öfver en oersättlig förlust mot en i tal, rykten, tryck

och vådliga uppmaningar tillika utpekad magnat såsom hufvudmedve-

tande i de orsaker, som skulle föranledt Karl Augusts förtidiga bort-

gång. Öm afsigten på det rysligaste och utöfver det agerande par-

tiets beräkningar ernåddes att i grefve von Fersens person åsyfta insul-
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tering, uttrycktes verkligheten af dess mindre moraliska uppsåt ge-

nom ett af antecknaren personligen vid grefve Fersens lik äten bland

luifvudmännen emottagot uttryck, att '\U'tt(i (jiclc för länrjt" (Man-

neriieim). Då försynen uti vådans ögonblick ofta mildrar faran, undan-

rycktes så till sågandes tadcrneslandet den största af alla olyckor, dea

af en icko omöjlig ockupation af ryska trupper som" till äfventyrs blil-

vit gillad af sjelfva folkrätten, derest ryska ministern vid samma epi-

log på aftonen varit lika instruerad i kraftens förvandling till en

oåterhållsam aktiv verkningsförmåga, vid samma tillfälle då den spi-

rituösa fäktning som beredde samma dags efterscen kunnat genom en

i folkyran befordrad skötling af hans hotell derjemte sätta olyckans drif-

fjedrar i rörelse, for att ernå en skenbar gillad förevändning till ry-

ska truppers inkallande, för återställande af en hotad samhällsordning.

Ett parti var således på det mest oväntade sätt degraderadt, ty

man hade derjemte hunnit till den farhägsfulla visshet, att den på-

kallade eljest tröga svenska pöbeln, genom anförda medel eggad, icke

-a alldeles är olik talrikare folkslags.

En månad efter denna katastrof tog urtima riksdagen sin början

i Örebro och mellantiden oroades af bekymmer för hufvudstadens lugn,

som medelst truppers inkallande från provinserna skulle kunna betrygga

riksmötets vigtigaste angelägenhet.

Landtmarskalk och talman utsagos af konungen, då under orga-

nisation af riksdagsformaliteterna åtskilliga insinuationer för flere_ i

åtanke sig önskande furstar ibland representanterna utdelades, och af

meddelade skäl spordes prinsen af Augustenburg stå främst. Man hade

väl vid Karl Augusts förra val hört en eller annan representant i för-

troliga samtal yttra sin önskan för Bernadotte, men endast såsom en

öfvergäende reflexion. Vid detta riksmöte började likväl med ökad an-

ledning *af den 20 junis katastrof ett förut knapt påtänkt eller kändt

parti talrikare formera sig vid sidan af de förstnämde, som var det

urgamla franska, med förnyade förhoppningar än mera understödt, enär

Frankrikes förvånande bragder kunde genom dess då nära beredda uni-

versalinflytande blifva det enda möjliga väm emot östra grannarnes all-

tid fruktade förstoringsplaner, och Finlands förlust, aldrig glömd, ut-

gjorde under franska härarnes segrar en anledning mera, att, ehuru i

en aflägsen framtid, kunna genom val af en frejdad fältherre ifrån Gal-

lien våga hoppas dess ej betviflade återfående.
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Emellertid spridde sig rykte ibland riksdagsmännen om en ung

officers (Otto Mörners) händelse i Paris med general Wrede.

Den förres hemliga förvisning till Upsala vid dess hemskickning.

att derifrån ej begifva sig till riksdagen, så länge den varade: Wre-

-des ankomst till Örebro; prinsens af Ponte Corvo med honom till äf-

ventjTS anlända biografi till kabinettet, och i grefve von Engeströms

hemliga förvar — med allt mer kringlöpande berättelser tycktes med
en blixtens snabbhet synbarligen verka på riksdagsmännens personal,

och regeringens fördröjda bekräftande ökade otåligheten under par-

tiets snabba tillväxt. Under sådana förhållanden bereddes allt mer den

kungl. propositionen ifrån hofvets sida till ständerna för valet af prin-

sen af Augustenburg, hvilket förslag ock anlände till hemliga utskot-

tet i första dagarna af augusti. För att fylla ett ledigt rum bland

hufvudstadens riksdagsmän, efter kommerserådet Wegelins utnämnande

till talman i borgareståndet, blef författaren mera genom börskamra-

ters mångdubblade förhinder och räddhågsbådande konsiderationer uti

brydsamma, ovanliga och vigtiga värf på en ifrån hufvudstaden afläg-

sen plats, än genom frejdad skicklighet vald såsom representant för

hufvudstaden, och emellan valet, fullmaktens emottagning och afresan

förflöto endast 12 timmar, då den skedde genast på natten.

Innan afresan syntes man redan i hufvudstaden vilja starkare ex-

pektorera sig, att en Pontecorvian blifvit vald och afifärdad till riks-

dagen, ehuru rykten och nyfikenheten tvehågsen hviskade om hertigens

af Augustenburg nästan afgjordt blifvande proposition och möjliga val.

Höfligheten och personliga bekantskapen fordrade, att författaren aflade

dessförinnan ett afskedsbesök hos dåvarande öfverståthållaren Skölde-

brand, med tillika framförd önskan, att få inhemta hans åsigt om lug-

net i hufvudstaden och tankar rörande det vigtigaste ämne för riks-

dagens föremål, som med varsamhet mig tillkännagåfvos, uttryckande,

att lugnet möjligen berodde på ett lyckligt val, som, derest det skulle

falla på Bernadotte, onekligen vore en hyllning åt den arbiträra, ehuru

universella makt, som då hotade hela Europa. Hos stadens äldste ord-

förande direktör Schwan yttrades en tvifvelaktig farhåga för rikets be-

tryggande lycka, i händelse en af franska marskalkarne skulle af stän-

derna väljas, såsom icke kännare af språket, nationens lynne, seder

och behof, än mindre af dess lagar och urgamla författningar, livar-

jemte synnerlig vigt fastades på det briljanta, yppiga och kostsamma
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lefnadssätt, hvartill dessa vant nig uti tMi oafbruten fältlefnad, hvilkot

alldeles icke torde passa våra knappa tillgångar.

Ankomstt^n skedde efter 2-J timmars resa till Örebro kl. XI på

natten, då talemanncn genast besöktes. Denne, afklädd och rökande

sin pipa, hade tidigare på aftonen deltagit uti en ständernas stora de-

putation till b. ni. konung Karl XIII: frågade mig genast om lugnet

1 hufvudstaden och om opinionens ställning, jemte rådande tankarna i

afseende på förestående tronföljareval.

Fvrfaitdrru: Lugnet tycks i samma mån återgå, som intft vi-

dare föremål för passionernas utbrott gifves. Hvad tronföljarevalet vid-

kommer, syntes de farhågsfuUa anse såsom en visshet att hertigen af

Augustenburg vore proponerad, hvaremot den talrikare klassen önskade

prinsen af Ponte Corvo.

Wcrfclin: Hvilken framtid skall oss stunda i denna senare hän-

delse: konungen, ej okunnig om denna tilltagande önskan, var så svag,

då han i dag mottog ständerna, att han nära dignat.

Förfottarcu : Ej kunnig om riksdagsärendenas behandling och

tiemligare driftjcdrar, hoppas jag att uti m. k. bror finna en erfaren

och för fäderneslandets bästa intagen och nitisk mentor, då ansvaret

hos mig djupt kännes.

WiffcJIn: Hvad skall börsen säga, om en fransk prins i dessa

-kiften kommer 1 fråga.

Förfaffaren: Fäderneslandets betryggande emot ett utsträckt och

hotande universalsystem synes vara vigtigare. än ett eller annat års

oförminskad handel, under blokadsysteraet.

Samtalet afbröts och mig anvistes logis, genom talmannens bud.

Morgonen derpå aflades mitt besök hos justitiestatsministern

grefve Gyllenborg, för att låta verificera min fullmakt och uttaga in-

trädespolett uti borgareståndet. Grefve Gyllenborg började samtalet

med en smickrande helsning att vid så unga år hafva fått sig uppdra-

L'et det vigtigaste samhällsförtroende ifrån en respektabel korps.

lörf.: Det är visserligen inga kunskaper, än mindre erfarenhet,

hvars ofullkomlighet .«;jelfva åren torde ursäkta, hvilka beklädt mig med
detta förtroende.

Gf/Jloiborf/: Men det lärer icke vara utan de förras anledningar,

som jag får helsa herr "NTilcke såsom fullmäktig från hufvudstaden.

Förf.: Ovan, än mindre kunnig, vid riksdagsärendernas både

varsammare och ömtåligare behandling, förmodar jag finna mera kun-
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nige, mera erfarne och för fäderneslandet nitälskande män mig till mötes,

som kunna leda den hos mig af åren ursäktliga värme till det mål, hvil-

ket ett ansvarsfullt förtroende och mitt fosterlands framtida väl kräfver.

GylJenhorg: Hvad spordes vid afresan om allmänna lugnet i huf-

vudstaden?

Förf.: Kanhända mindre berättigad, att såsom sig förhåller

kunna besvara denna fråga, är jag dock af den åsigten att allmänna

lugnet i hufvudstaden återgår i samma mån, som militärens uppmärk-

samhet relacherar.

Gyllenborg: Hvad förstår herr Wilcke med denna reflexion?

Förf.: Om E. E, täcktes tillåta att jag får afdela hufvud-

stadens invånare i tre klasser, betryggar sig den första vid regerin-

gens visa, vakande och ansvarsfulla anordningar, för att utan någon

oro eller, aning, för lugnets afbrott, ostörd kunna öfverlemna sig åt

sina yrken och sitt kall. Den andra af ett oroligare lynne, mindre

sysselsatt och i rubbningen af sakernas allmänna ordning inseende

möjligheten att befordra sina mindre vackra intressen, begagnar ibland

sina förnämsta orostiftande medel sjelfva militärens inkallande och ökade

antal med patrullerna, gynnande dess åtrå, att hos den lugna klassen

ingifva en farhåga för faror som icke existera. Den tredje eller mas-

san, som af nyfikenhet alltid är sjelfkallad, utan andra afsigter, än

dem, som af några ledare vid tillfället sorgfälligt yttras, behöfver blott

genom ett obetydligt uppträde öka folkmängden för att utmärka att

något åter är verkligt å färde, som kan grunda en eljest hvilande oro.

Gyllenhorg: Tror herr Wilcke det?

Förf.: Sällan har Stockholms borgerskap trädt för värdigare

ändamål under vapen, än för befordran af en polisordning, då person-

lig säkerhet, egendomsrätt och husbonde-egenskaper gemensamt skulle

utgöra den naturligaste grundval för hufvudstadens sauve garde under

sådana brytningar, och den fläck som Stockholms stad i häfderna ådra-

git sig genom den 20 junis rysliga uppträde skulle verkligen grundlägga

dess medständers och rikets förenade outplånliga vilja och förebråelse,

derest statsmedel anslagna till ögonblickets bestämda ändamål (dåvarande

hamnstängningsanslaget) skulle ensamt utgå till betryggande af lugnet,

genom ökad militär i hufvudstaden endast för dess innevånares styrsel.
*

* l:sta månaden kostade omkring 5»),000 vdr. andra månaden 31,000 rdr,

och sedan drogos trupperna alldeles från hnfvndstaden, såsom en obemärkt

uppmärksamhet på detta samtal.
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GtjUcnbonj: Det kan vaiii möjligt! Då till ernående af ett skynd-

sammare resultat, ständtMiia enligt regeringsformen blifvit här i Örebro

sammankallade, liar herr Wilcke onekligen stadgat sina tankar för det

hufvudsakligaste och vigtigaste ämne, som kommer att sysselsätta

oss här.

För/.: Anländ i natt, medför jag endast hufvudstadens, ej riks-

dagspersonalens sinnesstämning i detta afseende och tilltror mig icke

ännu kunna uppfylla e. e.:s i detta ämne af mig önskade utlåtande.

Gi/llaihur;/: Herr Wilcke torde likväl af hvad jag redan hört

gjort sig ett upplyst begrepp om föremålen för ständernas uppmärk-

samhet?

Förf.: Utan att såsom reprosentant ännu kunna yttra mig, ber

jag att e. e. täcktes anse den sammanfattning, jag vågar framföra i

detta bekymmerfulla ämne, endast såsom mina ännu icke ordnade en-

skilda reflexioner. Knapt ankommen till riksdagen, får jag veta att

danske ministern ibland riksdagens personal har utelat en brochyr,

iivari konungen af Danmark framställes såsom lämplig för svenska tro-

nen. De politiska skäl, som kunna gifva anledning härtill, ligga utom

mitt bedömande. Men ett mindre fördelaktigt minne af Kalmar-uni-

onen, under Europas högst skiljaktiga belägenhet, låter mig befara en

våda hvars följder icke stå att för framtiden beräkna. Sjelfva valet

af denne fu^^stes blifvande residens skulle redan beteckna styfbarnsegen-

skapen hos den nation, som ej finge hysa regenten inom sitt sköte.

Utom vådan att tänka på Kalmar-unionens återförda skiften, anser jag

till och med föreningen af svenska, danska och norska kronorna vara

nära omöjlig. Vidare omtalas hertigen af Oldenburg, såsom befryn-

dad med h. m. vår allernädigsta drottning, vara ibland dem, som komme

att till ständernas val möjligen framställas. Denne furste, utrustad

med alla egenskaper, som kunna berättiga den största uppmärksamhet,

skulle icke dess mindre låta förnämligast befara ett förnyadt inträde

af det kända inflytande, kejserliga ryska hofvet utöfvat på fäderneslan-

dets framflutna oden, och inskränkande mig endast till detta skäl, skulle

jag vara nödsakad vägra denne ehuru förtjenstfulla herre min röst. —
Ytterligare har en grefve Jarlsbergs namn blifvit nämndt bland de höga

män, som troddes böra komma i åtanke såsom tronföljare. Huruvida

enskildes erkänsla för visade tjenster tillskyndat denne herre denna

uppmärksamma aktningsbevisning är mig obekant; men utom vådan

att till denna höga plats upphöja en norsk magnat, fruktar jag att
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denne är för litet känd på den militära, likasom äfven på den politi-

ska banan, för att vinna ständernas pluralitet. — Dernäst fäster sig

en mera begrundande uppmärksamhet vid hertigen af Augustenburg.

Broder till den genom döden bortryckte Karl August, synes han kunna

göra sig förtjent af mycken sympati. En furste begåfvad med literära

kunskaper, prydd med samma dygder, som utmärka vår menniskoäl-

skande konung Karl XIII, skulle han visserligen närmast kunna värda

den frihet, vår gode konung beredt nationen, och i fortsättning af fö-

reskrifna värf säkert bereda en fri nations lycka för framtiden. En
farhågsfuU blick på Europas närvarande skakade, tillstånd, med fruktan

för ett allt mer ökadt universalinflytande å franske kejsarens sida, för-

sätter likväl mina önskningar uti en viss beklämning. Återstår således

slutligen en ej mindre af Europa känd än högt aktad furste: Bernadotte,

prins af Ponte Corvo. Denne herre, med sällsynt förening af en be-

pröfvad fältherres egenskaper och menniskokärlek, har ej sällan varit

sänd, att uti ockuperade provinsers skatter bereda franska kejsaren

de säkraste tillgångar för nya bragder. Saknadens och tacksamhetens

tårar hafva likväl flutit vid hans afsked från de provinser han varit

ämnad att betunga. Man har utom de frejdade vapenbrak, som egt

honom till ledare, äfven erfarit det oförskräckta och rättvisa sätt, han

iakttagit vid Napoleons sida, då han vägat inför honom afhölja stun-

dom ett förhastande, någon större orättvisa, någon förseelse eller äf-

ventyrlig kapris som kunde skada kejsaren och af denne ej sällan blif-

vit med en sjelfgillad ehuru dold jalousie afhörd. Europa synes ej

fåfängt ha bekräftat denne fältherres utmärkta egenskaper; och om
denna furste ej skulle förmå motverka franske kejsarens förstorings-

planer, torde han åtminstone kunna vinna egenskapen att blifva Sve-

riges mest gällande medlare.

GyUenl)or(j : Hvad skall väl blifva utaf vår handel, tror herr

Wilcke, i händelse en fransk fältherre skulle bli proponerad till h. m.

konungens efterträdare på svenska tronen i dessa skiften, och hvad

skulle börsen säga?

Förf.: Om jag vid ett ålagdt ansvarsfullt förtroende vore be-

rättigad följa blott enskildt intresse och befordra blott en korporations

fördel, skulle förebråelsen att för kommande generationer hafva der-

igenom uraktlåtit mitt hela fäderneslands väl hvila för tungt på min

aska, såsom en dertill bidragande representant; men som ofullkomlig-

heten vidlåder menskligheten och forskningen i framtiden för oss alltid
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är och blir inskränkt, vågar jag med hänvisning på vårt gamla Europa

och på dessa ännu oalgjorda oden tro, att en endast för ett eller an-

nat är under blockadtväng inskränkt handel ej kan ersätta de ofelbara

skakningar med en tillika äfventyrad sjelfständigliet, som vid närvarande

förhållanden synes oundvikliga äfven för vår nord. För att i detta af-

seende lemna e. e. en öfversigt af Stockholmsbörsens tänkesätt, täck-

tes e. e. tillåta, att jag äfven delar den i 3:ne klasser, hvaraf den ena

i muntra ordalag benämnes med Seratimerbörsen, hvars medlemmar
redan gjort sin personliga förmögenhets lycka, men i afseende på sina

barns och närmare anhörigas framtid i okunnighet om hofvets bestämda

vilja, voro återhållsamma i sina yttranden rörande tronföljarevalet. Den

andra, sammansatt af tillika exportörer och importörer, syntes mera

bestämd i sina önskningar för denne prins. Den tredje eller den au-

skulterande klassen, utur hvilken jag (mera för att icke markera bör-

sens liknöjdhet eller mindre uppmärksamhet, genom en ouppfyld plats

vid ett så vigtigt ärende, som öfvergången frän en nära slocknad till

en ny dynasti) blifvit vald, yttrade sig mera högljudt för prinsen af

Ponte Corvo, och kunde jag tilläfventyrs vara försedd med några tu-

n osynliga fullmakter på fickan, till fördel för Bernadotte.

friiUmhorg: Säger herr M'ilcke det?

Förf.: Jag har funnit hufvudstadens opinion i denna vigtigaste

angelägenhet i allmänhet sådan, och om jag vågar tillägga, tror jag

att vår alltid oförgätlige gode konung Karl XIII skall vid aftonen af

sin lefnad samla nationens glädjetårar och välsignelser på sin aska,

derest han uti en stark arm öfverlemnar svenskarnes af honom beredda

frihetsfnlla sjelfständighet, och i detta afsende går nationens förhopp-

ningar till mötes. Min enskildt uttryckta värme i detta afseende inne-

fattar med sjelfförsakelsen af eget intresse mera ett högst ömtåligt upp-

såt att förebråelsen af att handla annorledes än i öfverensstämmelse

med mitt ålagda dyrbara ansvar ej måtte i kommande häfder fördöma

min uraktlåtenhet, att hafva kunnat medverka till generationers sjelf-

ständiga öden.

GtjUenhoru: Herr Wilcke tror således, att våra handelsintressen

j skulle derigenom rubbas? Wilcke svarade medelst en bugning.

Fullmakten granskades härefter och inträdespoletten lemnades
mig under förnyade lyckönskningar.

Knappast samma dag inträdd i borgarståndet, hörde jag detta

samtal redan vara spridt ibland stånden och i staden, utan att jag
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förut betänkt eller kunnat bedöma dess följder. Sinnesstämningen syn-

tes likasom antaga en mera koncentrerad fart för prinsen af Ponte Corvo,

och man hviskade hvarandra till, att hemliga utskottets på fredagen

gifna tillstyrkande för hertigens af Augustenburg utväljande blifvit åter-

taget, och en ny behandling af detta vigtiga ämne skulle genom re-

geringen beredas. — På allmänna klubben mötte jag nu en Manner-

heim, Järta, grefve Kosen, baron Sjöblad, excellens Gyllenborg, fält-

marskalken Wrede, professor sedermera biskop Almqvist, kapten Pal-

man, assessor Gahn från Falun, statssekreteraren Adolf Göran Mörner

med flere, hvilka alla voro af heterogena tänkesätt med åsyftade olika

intressen. Ett ljus uppgick emellertid för mig, hvarom jag sjelf dit-

tills var okunnig, nämligen att man betraktade mig såsom chef för

prinsens af Ponte Corvo parti i borgareståndet.

Biskop Murray * i sällskap med flera ansedda personer tilltalade

mig på Örebro torg med en sällsam nyfikenhet om hufvudstadens sin-

nesstämning, som af mig på lika sätt med hvad förut yttrats utveck-

lades, och möttes jag i synnerhet af honom med samma skrupel för

Sveriges näringar som förut af flere.

Lördagen kl. 4 e. m., då de vid Örebro kamperande trupper af

h. m. konungen besöktes, tycktes deras ovanligt starka hurrarop liksom

utmärka deras förhoppning att efter fre'dagens annihilerade proposition

för hertigen af Augustenburg vinna en frejdad och vid vapenbröder

och fältlit mera fästad furste. Denna observation undgick oss ej och

en Sparre, Funk, Grevesmöhlen med flere fortsatte sitt uppdrag att en

hvar på sitt håll handtera barometern hos h. e. von Engeström, hot-

set och' sjelfva konungen, 3:ne gånger om dagen.

Emellertid hade Signeul anländt och redan förut hade man prin-

sens af Ponte Corvo biografi, efter berättelse af honom sjelf korrigerad;

det som med nämde herr Signeul var kommet hölls af utrikesministern

von Engeström ytterst hemligt. Men en Fournier och en Bonsaek an-

lände ytterligare en natt med nya depescher, medförande derjemte prins

Oskars porträtt, m. m. Dessa med flera bland riksdagsmännen cirku-

lerande nyheter tjenade i deras förhemligande endast till förökning och

sammanslutning af prinsens af Ponte Corvo parti — intill dess, då Wrede

* Såsom ett föi^ment omen för riksdagens resnltat väcktes upiimärksam-

het i allmänhet på den ovanliga förändring, som Murraj^s peruk undergått att

han vid ankomsten till Örebro hade aflagt de mångsidiga lockarne och för-

hytt dem till vanlig rund peruk.
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visat sifj alldeles inaktiv, en privat deputation begaf si{? till h. e, von

En^^oströni, fAr att af honom fordra autentika franilrif]^gnin<,'en af de

handlinf^ar, depescher och notiser, han kunde ej^^a rörande prinsen af

Ponte Corvo, f^r att icke uppehålla ständerna i deras mera stadgade

sinnesstämning.

H. e. förklarade då att lian med afsigt hållit dessa noggranna

underrättelser så länge dolda tills lian nu fann ögonblicket vara inne,

att med framgång och verkan kunna med deras publicitet vinna en af-

gjord likstämmighet ibland ständerna.

Våra bemödanden fortsattes och barometern syntes dagligen båda

en klarare väderlek, hvarom våra utskickade pålitligen underrättade oss.

General Wrede hade emellertid i hemliga utskottet förslå gån-

gen gjort sig sjuk; andra sessionen då hertigen af Augustenburg till-

styrktes, hade han infunnit sig, men röstat på hertigen af Oldenburg,

hvilket uppförande, väckte ett besynnerligt intryck hos dem, som i äm-

net voro närmare underrättade.

Under allt detta var h. m. konungen mycket sjuk och jerat

opasslig.

Vid hemliga utskottets förnyade eller tredje hufvudsession infann

sig pj Wrede, såsom sjuk, och borgmästaren Hnllqrist ifrån Stockholm

med prosten, sedermera biskopen i Westerås, Wijhman från Simtuna,

förblefvo vid hertigens af Angustenhiirg val, utan att af pluraliteten

kunna ledas ifrån sin öfvertygelse, då annars alla nu öfvergingo, af an-

förda skäl, till företrädet af prinsens af Ponte Corvo val, som ock den

18 augusti 1810, eller en fredag, åtta dagar efter utskottets tidigare

tillstyrkande (ehuru ej expedieradt) af hertigen af Ätigiistenhurg, an-

kom till stånden, upplästes och lades på bordet.

Ledamöter i den största och vigtigaste nämd, som regeringsfor-

men utsätter, skulle den 19:de väljas, och partiernas arbete var nu

lifligt på alla håll.

30 ledamöter af borgareståndet hade formerat sig för att vara

säkra om prinsens af Ponte Corvo val, i händelse stånden skulle i af-

seende på deras skiljaktiga röster och meningar blifva nödsakade an-

lita denna deras stora nämd.

Vid detta tillfälle aflades mitt namn särskildt, såsom utan vote-

ring sjelfskrifven ifrån Stockholm, att stå främst i nämnden, och af

37 ståndets ledamöter utdrogos utur en hattkull alla de 15, som utan

skiljaktighet borde röstas på, för att ej få någon af de andra 15 in,

Från Europas hof. ^ti
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hvilka utgjorde motpartiet, då ståndet bestod af 52 ledamöter inalles,

Denna votering skedde på en stor sal inom vårt parti. Genom andra

dagen i ståndet anstäldt autentikt val blefvo nämndens ledamöter de

i förväg på detta sätt förut utsedde, och protokollerna för den 19 Au-

gusti 1810 utmärka våra rum, hvarvid är att märka, att ingen mer

af Stocl-liolms representanter än jag invaldes, då med mycken möda
viktualiehandlanden iLngel och borgmästaren Loven endast blefvo sup-

pleanter.

Med hvarje minut syntes sinnesstämningen hos riksstånden nu

vinna en den mest ovanligt häftiga öfvergång ifrån en så godt som för

åtta dagar förut redan genom hemliga utskottet tillstyrkt proposition

för Augustenburg, till ett högre förtroende för prinsen af Ponte Corvo.

Allmänna klubben, af bristande utrymme i Örebro för alla ståndens

enskilda klubbsamqväm, företedde en beredningspunkt, der ständernas

tänkande och nitälskande personal utvecklade åsigter, utbytte sina an-

märkningar, och liksom genom en osynlig genius sammansmälte uti

en, ehuru i dess verklighet då ej ännu gifven föreningspunkt. Man
upprepade flera gissningar för en Signeuls bestämdare mission, en Four-

niers och Bonsacks ytterligare ankomst med ett tillika medfördt högst

intressant porträtt af prins Oskar. En Tibell, Palman, Sparre, grefve

Kobert Kosen, Funck, baron Sjöblad af ridderskapet och adeln; pro-

fessor Almqvist, prosten Skildt, d:o Loven af presteständet; Wilcke,

Stufnegk, Rosenberg med fiere af borgarståndet; Grewesmöhlen och

Oxelberg för bondeståndet voro ibland de mest verkande chefer

i och för Ponte Corvos val; och nuraerären för Augustenburg och

for prins Ponte Corvo sonderades af oss, genom valet af den stora

nämnd, som skulle förena ståndenas oförmodade skiljaktighet vid sjelfva

valet. Efter dåvarande personals närvaro af stånden, bestod ridder-

skapet och adeln utaf 88 så kallade Pontecorvianer, 109 Mannerheimi-

aner, med 50 å 60 af rikets högsta familjer och anhöriga, hvilka osäkra

om hofvets bestämda vilja, ej vågade yttra sig bestämdt. Preststån-

det räknade med erkebiskopen Lindblom Vs af sina medlemmar för

Ponte Corvo. Borgareståndet, som förut nämdt är 37 emot 15 Augu-
stenburgianer, och bondeståndet var nästan unanimt för Ponte Corvo.

Skiljaktigheten i bondeståndets åsigter inskränkte sig endast till nam-

nen, då några medlemmar yttrade sig vid samtalen å klubben, att

"Ponte Corvo vilja vi ej veta af, men Bernadotten skall vara en bra

karl och herre att kunna tukta ryssen, om så åtbära skulle!"
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Under blott fii dagar ökade sinnesstumningen sig på detta sätt

till en Cifverviigande önskan för prinsen af Ponte Corvo, och styrelsen

jemte hofvet insägo betiinklighoton att vidare uppskjuta med proposi-

tionen för samme prins, då skiljaktiga äsigtor i administrativa inre an-

gelägenheter med ständerna, såsom ibland nyttiga, likväl vid öfvergån-

gen ifrån en vid seklers tid vand och slocknande ätt till en ny, for-

drade såsom ett hufvudbestånd af nationalkontraktet en sammanstäm-
mighet pmellan folk och styrelse. Den IS augusti en fredag, kl. X
f. m. anlände ock h. m. konungens nådiga proposition till samtliga

stånden, som efter dess hemliga utskotts hörande föreslog prins Johan

Baptiste Julius Bernadotte, furste af Ponte Corvo, till Sveriges, Göthes

och Wendes kronprins ocli h. maj:ts efterträdare på den svenska

tronen.

Den kungl. propositionen upplästes med synbar tvehågsenhet och

lades enligt regeringsformen på bordet.

Rörelsen och samtalen mellan ständernas personal utvecklade sig

nu till mera visshet, och regeringsledamöterne besökte nu stundli-

gen i synnerhet den allmänna klubben, för att närma sig och inhemta

ständernas bestämda tänkesätt, och att tillika förbereda några ackla-

mationer vid det blifvande valet. En general Wrede, statsministern

Gyllenborg, Hans Järta, Mannerheim, statsministern von Engeström,

med flere infunno sig tätast, och alla dessa herrar syntes nu förena

sig om den goda saken, "att man här i Örebro skulle uppnå ett skynd-

sammare och enigare resultat i denna riksdagens enda och vigtigaste

fråga".

Emellertid hade Ponte Corvos parti erhållit upplysning genom
• tt från erkebiskop Lindblom till biskop Karl von Rosenstein oförseg-

ladt i kuvert meddeladt protokoll, som rörde hemliga utskottets åt-

gärder, hvilket ovarsamt blifvit qvarlemnadt af erkebiskopen på pre-

steståndets klubb, för att tillställas Rosenstein, hvaraf professorn, seder-

mera biskop Almqvist och jag hunno taga en afskrift. Riddarhusse-

kreteraren Silfverstolpes andragna skäl till förmån för Ponte Corvo

emot dess förut till gunst för hertigen af Augustenburg i hemliga ut-

skottet afgifna, hade ej verkat någon kraftigare öfvertygelse hos Wrede,

emedan han vid det afgörande sammanträdet var sjnh. Dåvarande

prosten, sedermera biskop Wij/,:)uaH och borgmästaren från Stockholm

Hallqv i.'it, trodde sig åfven icke böra eller kunna frånträda sin tidi-

gare yttrade öfvertygelse för hertigen af Augustenburg, och med ett
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förment högre värde af denna deras infallibla öfvertygelse, kunde de

ej alla göra hemliga utskottets pluralitet fullkomlig. Man hörde lör-

dagen den 9 augusti genast ett infall i anledning af denna skiljaktig-

het uti följande strof:

O! Du som ärfver Svea tron,

Till trots af Wijkman och af Hallqvist!

Var helsad af en stor nation,

Som räcker dig en fridsam tallqvist.

Omständigheten att baron Otto Mörner spordes vara under hand

förständig ad, att så länge riksdagen varade, begifva sig till och vistas

i Upsala, samt ej alls vid äfventyr begifva sig derifrån, allraminst till

riksdagen — denna händelse ökade jemväl tvifvelaktigheten om proposi-

tionens uppriktigare ändamål.

Söndagen den 20 augusti inföll, och den stora nämnden utmärkte

de personer, som genom opinionen ansågos pålitliga för befordran af

ståndens allmänna önskan samt utgjorde ett föremål af dagens för-

hoppningar, oaktadt talmannen Wegelin vid den af mig honom presen-

terade förteckningen på borgarståndets val, jemförd med min dera nå-

gra dagar förut visade projektlista, undrade på den genom sjelfva va-

let nu bekräftade likstämmigheten, med tillägg att han likväl deri sak-

nade ståndets slicMigare och anseddare ledamöters namn, och att in-

gen dera mera ifrån Stockholm befans, då jag med mycken möda en-

dast kunnat befordra Enfjd och Loven till suppleanter.

Samma mellandag, lördagen den 19 augusti, eller dagen efter

den ankomna kungl. propositionen, gjordes af mig ytterligare besök

hos landtmarskalken som i samma tvifvelsfulla förhoppning om en lyck-

lig framtid med grefve Gyllenborgs och Wegelins m. fl. tankar öfver-

ensstämde i det hufvudsakliga; och bekymrade öfver konung Karl XIILs

sensibla sjukdom, hoppades de hela tiden ett skyndsammare resultat

vid Örebro riksmöte, ehuru enhälligt tvehågsne för Sveriges handels och

näringars öde.

Middagstiden besöktes äfven ibland flera på gatorna sig gruppe-

rande samtalande riksdagsmän, af mig jemte Westin med flera af bor-

gareståndet, under gladaste himmel, den så kallade Bandelersbänken,

der, ibland excellencer, äfven grefve Robert von Rosen, De la Gardie

och förnämsta ledamöterne af riddarhuset hade placerat sig på det så

kallade Fisktorget, gent emot huset, der landtmarskalken var logerad,

och under utbyte af mångfaldiga på förestående valmission egande
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infall, yttrade Westin: "att som detta statsriid (pekande på mig) för-

menar, tror jag, mina herrar, för min del, att om vi skola välja en

fransk marskalk, sker sådant förnämligast för att hålla herrarnes vär-

digheter cch distinktioner i helgd."

Ibland flera vid detta vigtiga tillfälle existerande händelser blef

mig äfven genom en trovärdig person, som varit närvarande, meddeladt,

att på af kung Karl XIII i statsrådet gjord fråga, hvem ifrån Stock-

holms börs blifvit utsedd att intaga Wegelins plats, som blifvit ut-

nämd till talman, statsrådet Kosenblad uppstigit och yttrat: "En ung

grosshandlare som drifver Bergsunds jerngjuteri, förut redan känd af

e. m, för sina jakobinska tänkesätt."

Emot aftonen blef allmänna klubben mer än vanligt och högst

talrikt besökt, då alla stånd besökte densamma, och hade man utspridt,

att valet skulle genom en allmän acklamation försiggå, då valdagen

supponerades blifva måndagen. Excellencerne Engeström, Gyllenborg,

A. H. Mörner och nästan hela regeringspersonalen hade infunnit sig,

med hvilka jag iakttog tillfället att fä tala, jemte baron Wrede, Järta,

Mannerheim, med flere. Ibland långa samtal fastade h. e. grefve Gyllen-

borg sig äfven denna som flera gånger förut vid mina yttranden. Samta-

let leddes af mig nämligen på betänkligheten, att förrätta ett val af den

allra högsta vigt medelst achlamation, med reflexion att ett lugnt och

värdigt inhäUiyt ja skulle bäst uttrycka nationalrepresentationens vilja.

Giilhnhorfj: Hvad för skilnad gör hr Wilcke mellan en ackla-

mation och ett enhälligt ja?

Förf.: Acklamationer vid mindre vigtiga tillfällen uttrycka

onekligen den allmänna glädje, som bekräftar värdet af föremålet, som

föranledt densamma; men om nationen förestäld nu i sina represen-

tanter, skulle utan ett .slags öfvervägande af det vigtigaste steg, att

nämligen öfverantvarda en i sekler älskad dynastis efterdömen såsom

fortsättning uti en ny hand — dä bestämma öfvergången medelst ack-

lamation, utan föregången laga pröfning, skulle främmande nationers

blickar, jemte historien, starkt fastade på vårt närvarande riksmöte,

möjligen förebrå svenska folket en obetänksamhet, en flyktighet, och

klandra dess allvarsamma nationallynne, att utan föregången pröfning

genom en acklamation liksom öfverlemna sig åt ett af glädje berusadt

tillstånd, for ett föremål, i och för hvilket det föga egde något att

hoppas för 14 dagar sedan. Acklamationer hafva jemväl af erforen-

heten ej sällan blifvit desavouerade fi veckor .senare.
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Gyllenhoyg : Huru så?

Förf.: Derest någon uti ett så högst vigtigt ämne skulle ega

något att erinra eller tala, blefve den af en förtidig acklamation hög-

Ijudt öfverröstad, alltid föranledande en missnöjets kritik, med förevänd-

ning af en vådlig surpris, som för framtiden alltid blefve obehaglig.

Söndagen den 20 augusti fortsattes besök och samtal mellan stån-

dens personal, och röntes många ledamöter vara obevekliga för den

af kungl. maj:t proponerade tronföljaren. Anslag till samtliga ståndens

sammanträde den påföljande dagen, måndagen den 21 augusti kl. 9

på morgonen, i deras plena gjorde spänningen emellertid starkare, och

en synbar rörelse visade sig hos alla. Redan på söndagsaftonen syntes

general Wrede jemte flera vara verksamma, för att såsom nästan i

förväg vilja bereda formaliteterna för missionen i Paris.

Måndagen den 21 augusti inföll, och bittida på morgonen son-

derades af mig Westin, Engel m. fl. Stockholms riksdagskamrater; men
efter fåfängliga försök att få dem fullt öfvertygade om nyttan och nöd-

vändigheten af den proponerande tronföljarens val, utbrast jag uti för-

dömande af der-as egoistiska åsigter, med hot af kommande generatio-

ners förbannelser öfver deras aska, då obetänksamhet och egennytta nu

ledde deras öfvertygelse.

Knapt var ståndet på morgonen talrikt och fullständigt samladt,

så framtog efter några formaliteters iakttagande talemannen kommersrå-

det Wegelin, med synbart spridd blekhet i ansigtet, den kungl. pro-

positionen, och med darrande hand samt darrande röst och tvehågsen-

het uppläste han densamma. Ståndet var högst uppmärksamt och ef-

ter af talmannen gjord fråga: ''eger någon af det vällofl. ståndet att

i detta vigtiga ämne tala eller anföra något?" spordes en allmän och

längre djup tystnad, som genom talemannens förklarande häfdes: "att

hans furstliga höghet Jean Jules Baptiste Bernadotte, prins af Ponte

Corvo, således vore utkorad till Sveriges, Göthes och Wendes kronprins,

samt efterträdare efter h. maj:t på den svenska tronen" hvarefter stån-

det ropade: "Lefve tronföljaren! Lefve Sveriges kronprins."

Genast öfverlemnade talmannen klubban åt vice talmannen och

begaf sig till kungl. maj:t, då vid samma tillfälle bondeståndets de-

putation, anförd af Hyckert, ankom till ståndet, med förklarande att

hafva verkstält dess lyckliga val. Borgarståndet affärdade genast sin

deputation till öfriga stånden och mötte presteståndets i lika ämne
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' utsedde. Deltagande i borgarståndets deputation, anlände vi till ridd.

och adl. och erhölio af landtniarskalkon det svar att ridd. och adl.

egande samma vigtiga ämne ännu under öfverläggning, ej skulle dröja

att till sina medstilnder återföra sitt beslut, som anlände till öfriga

stånden l'^, timme senare.

Glädje, bestämdhet, förtrolighet och nöje rådde nu i allas ansig-

ten, och man fann att denna vigtigaste dag var endast egnad i dess

återstod åt den mest öfverdådiga glädje.

Borgarståndet, hvars taflel var gent emot presterståndets, helsa-

des efter flera för tillfullet af Valerius gjorda kupletter, ifrån prestestån-

dets taffelsal, genom öppet fönster, utaf erkebiskop Lindblom med bå-

len i hand. Glädjens deputationer korsade hvarandra till ståndens taf-

felsalar, hvaraf presteståndets pryddes af h. k. h. prins Oskars med
Fournier anlända portratt, till sent på aftonen; och man kunde säga,

att glädjens berusade tillstånd underhölls om aftonen genom Bacchi när-

varo och lyftande sånger öfver en skänk, som skulle bereda generatio-

ners lycka och trefnad.

Vid riksdagens slut, då bankofullmäktige skulle väljas, ville man
gifva en plats åt Hallqvist, såsom i behof deraf. Sådant motverkades

likväl med kraft genom mig, genom föreställningen, att om man ville

genom en pension hågkomma Hallqvist, borde sådant ske på annan väg,

men ej genom ståndets val till banken, helst vid h. k. h. hitkomst nå-

gon kunde inför bemälte herre sannolikt yttra någon tvehågsenhet om
borgarståndets pluralitet, när ståndet såsom recompense för Hallqvists

olika tanke i hemliga utskottet, gifvit honom fullmäktigsplatsen i ban-

ken — och han fick den ej. Detta var ej förestafvadt" af personliga

känslor utan af ren politisk öfvertygelse hos mig.

Riksdagens flera angelägenheter fordrade någon förlängning, i syn-

nerhet; för att afbida h. k. h:s svar om mottagning af den erbjudna

kronan, i hvilket uppdrag grefve Robert von Rosen ock andra dagen

genast afsändes, och under afl)idande af h. k. h:s anländande på Sve-

riges botten inföll den 7 oktober, såsom h. m. konung Karl XIII:s fö-

delsedag, vid hvilket tillfälle gent emot det kungl. slottet en transpa-

rent emellan illuminerade kolonner var anbragt på bron, som förde ifrån

Fisktorget; och ibland inskriptioner befans en: "Allas våra hjertan din

egendom." Under starkt blåsväder passerade Tingstadius, Westin och

Rosonstein med Hera öfver bron, der arbetarne vore sysselsatte att

tända ljusen uti hängande papperslyktor i festoner, men hvilka jemt
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genom vädret utsläcktes. Vid den vana framlidne Kosenstein hade att

pusta, yttrade sig en arbetare vid Eosensteins passage öfver bron, med
ovilja: "Blås i helvete, och blås icke ut våra lampor;'' hvarvid jag och

en ung Sparre voro närvarande. Infallet gaf anledning till en mun-

terhet på hofvet andra dagen, i det man nämligen höll före, att Ko-

senstein efter den betan ej skulle våga i dagsljuset framlemna andra

delen af sitt verk om upplysningen.

Konungen var svag, och vid dagliga levern önskades riksdagens

snara slut, som ock bereddes, då den förlades i Stockholm i slutet af

oktober, hvarvid någon munter rangordning ibland utskottens resa före-

kom: att nämligen hemliga utskottet skulle fara förut, för att icke om-

tala att de kommo; ekonomie- och besvårsutskottet dernäst, med kapp-

säckarna fulla af ekonomi och besvär o. s. v.

Den 2 november 1810 deltog jag i den stora deputation som al-

dra först helsade h. k. h. på Drottningholm och inför ständerna teck-

nade sin kronprins' försäkran.

Den 4 november var h. k. höghets intåg i hufvudstaden; då gläd-

jen väntade h. k. h., befunno sig riksens ständer i yttre galleriet, och

tåget granskades med längtan utåt Norrbro. Vid samma tillfälle träf-

fade jag Tibell, och anlände i samma ögonblick kl. XI på förmidda-

gen i stora galleriet baron Otto Mörner, som nyss ankommit frän Up~

aala, såsom aftonen förut efterskickad (varande glömd förut).

Efter försiggångna festiviteter såg man snart nog just de perso-

ner försäkra sig om sina platser omkring h. k. höghets person, som un-

danhållit dess biografi m. m. och genom underdåniga försäkringar söka

bedyra att, till vinnande af ett så lyckligt som dyrbart ändamål, va-

let genom detsamma blifvit ensamt beredt till ett så lyckligt resultat.

Och samma personal visste äfven med skicklighet, att med denna sin

intagna ställning mellan fursten och folket uttränga och aflägsna dem

som med honom borde stå och falla.

Man såg en Tibell, Almqvist, Palman, Sturnegk, Grevesmöhlen

med nästan alla verkande personer röna mer och mindre sensibla för-

följelser, motverkningar, trögare befordringar; af alla tecken visade sig

att tronföljarens rätte män borde aflägsnas, hvilket ock lyckades.

Undertecknad, uti en trivialare klass, väl inseende partiets öfver-

lägsenhet, retirerade till sin plog, med fördubblad verksamhet, anspråks-

löshet och inre glädje, att med mödornas flit söka uppfylla och befor-

dra stadfästelsen af de förhoppningar, som blifvit grundlagda, väl ve-
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tände sina skranUor och sin pligt, att hellre okänd afbida fäderneslan-

dets öden, under uppfyllande af en lugn, laglydig och verksam med-

borgares skyldigheter, iln att äfventyra den stora tillfredsställelse att

efter samvete och utan egennytta liafva bidragit till sitt fosterlands,

framtida bästa.

O.

Reflexioner och anekdoter af J. C. Barfod*.

Det urgamla Svea rike är, med bibehållande af förra namnet»

ett departement af franska riket, tills det faller allmakten in att in-

förlifva med dess område de käre fransoserna i norden. Huru vack-

lande hans uppresta troner äro, intyga konungarne af Etrmien och Hol-

land, hvilka på en vink af dess behag eller misshag öfvergifvit desse

sig i nåder anförtrodda län för att af den stora nationen uppslukas.

Vidare bevisas det af konungen af Westfalen, som midt under Bona-

partes segrar mot ()sterrike måste packa in sin hoftross af farhåga för

den med sina husarer från Preussen öfverlupne major v. Schill, denne

dristige äfventyrare, som midt för Bernadottes näsa och alla hans 60,000

man oaktadt brandskattade hela norra Tyskland. Äfven gifves exem-

pel af konungen af Sachsen, som nödgades rymma sitt fädernerike för

en flygande korps under hertigen af Braunschweig och som, hela fran-

ska makten till trots, gick ända till Hannover och derifrån öfver till

England, med sin från österrikiskt bistånd alldeles afskurua lilla här.

Vid dessa tillfällen skördade Bernadotte inga lagrar, lika litet som

vid Hannovers eröfring. Det var dock som sejjersäll han svenska folket

föreslogs. Hans sista bedrifter i Holland voro ej heller att skryta med,

då engelsmännen, till spott och hån af egna landsmän, öfvergåfvo sina

fördelar. Krigsbefälet i Danmark var icke vigtigare än det kunnat bestri-

das af generaladjutanten Oldenburg. Köpeskillingen för Svea rike måtte

man anse för liten eller ock för skamlig, efter man numera icke vill kän-

nas vid det så kallade hreftet frän Örehro, fastän det egde allt ut-

* Ir m.Hnuskriptsamlingarne i universitetsbiblioteket i Helsingfors.
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seende af en officiel bulletin. Hittills var det endast polska kronan

som blifvit såld åt den mestbjudande, utan förbehåll och utan återhåll.

I den akt och mening vet man romerska fursten Don Livio, påfven

Innocentii Xl:s systerson, år 1697 hafva erbjudit republiken Polen, för

att bli dess konung, 8 millioner gyllen till krigsmaktens afbetalning,

och dessutom ville han göra kronan till arfvinge af all sin egendom, som

uppgafs till ett värde af mer än 20 millioner polska gyllen, oberäknad

en lifränta af 100,000 riksd. han årligen uppbar af påfliga räntekamma-

ren som vid hans död upphöra skulle. Kurfursten af Sachsen, som der-

emot offrade mera på herrarne enskildt, blef dock utvald under namn

af kung August, polackarne till olycka och hela riket till slutlig un-

dergång. Äfven han försakade sina fäders tro, som han sjelf seder-

mera sade för den lumpna polska kronan, med tillägg att ej skola

dragas i betänkande att bekänna sig till Muhameds lära, om han der-

för kunde bli turkisk kejsare. Bernadottes religionsförändring torde

vara lika mycket af hjertat, han har eljest ett stort efterdöme uti

sjelfva Bonaparte, som förklarade sig tro på Alkoran uti Egypten till

vinnande af dess innevånares tillgifvenhet, ett folk så underligt att det

tillbedit råttor och kattor i forna tider. Kung Fredrik och dottning

Lovisa Ulrika ombytte äfven den öfvertygelse, hvaruti de blifvit upp-

fostrade för att bära svenska kronan, men afsteget från calvinska till

lutherska bekännelsen var ganska kort, liksom skilnaden är ringa, sedan

båda dessa protestantiska trosförvandter närmat sig till en nästan full-

komlig förening uti de trenne hufvudstycken hvarest de voro skiljaktige.

Den franska katolska läran har aldrig varit strängt påfvisk, är nu mera

det nästan alls intet, men religion torde också vara i det närmaste alls

ingen, ty den nya fromheten i Paris förefaller liksom allt annat der-

städes en ny mode. Vid offentliga gudstjensten skola kyrkorna väl vara

fulla, med deribland få andäktiga till finnandes. Der som på andra

orter gå fruntimren dit för att blifva sedda och karlarna för att se på

dem. Der i riket som i andra länder är det blott ibland de enfal-

diga och på landsbygden den sanna gudsfruktan finnes, den rätta gud-

aktigheten öfvas. I Sverige gör man sig emellertid ett nöje att bygga

slott i luften i förtröstan på Bonapartes allmakt. Stockholmsboarne,

som svälta och frysa i saknad af finska vedskutor och köttunnor, vända

all sin förhoppning åt denna sidan. Landsorterna deremot, som hafva

ingen känning af denna förlust, hvilkas krigare fått slita ondt och fara

illa uti Finnmarkerna, hafva alltid ansett sådant ej vara mödan värdt.

(
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filer landet förtjena samma uppolVringar; de drömma icke allenast om
Norge utan Sfven om Seland. Man inbillar sig Danmark hafva att

vänta Polens öde, samt att dess öfriga tillhörighetor enligt den allrå-

dandes behag äro bestämda till kompletterande af nägot konungafylke

uti de fordne venders bembygd, på den sidan om Östersjön. Bona-

partes yttrande, att danska kungen är en pickelhäring, ger åtminstone

danska liofvet slät utsigt, fastän danska nationen just derför icke torde

vara utdömd. Redan förrän franska vapenlyckan sträckt sig allt till

Norden, hörde man drömmas om ett eget konungadöme, tilldanadt af

Finland, Litiand och Kurland, således Ingermanland inbegripet. Om
icke gamla Nowgorodska våldet dertill bifogades, torde vederbörande

verkligen tänka i nattmössan och det nya hofvet i Petersburg snart

blifva llytttardigt. , För mer än '200 år sedan har dock sådant varit på

bane, då zaren Boris Gudenow ville af Finland och Estland upprätta

ett rike för Erik XIV:s olyckliga son till hemgift med sin naturliga

dotter, ett förslag som gick i vatten af den orsak att den så våldsamt

förskjutne kronarfvingen ej ville bestiga en tron, upprest på bekostnad

af ett styckadt fädernesland.

Danska konungen lofvade svenska folket för mycket för att ämna
hälla något. Ty att som envåldsherre öfver tvänne riken vilja regera

inskränkt i det "tredje stod aldrig att förmoda, om. än aldrig unions-

konungarne från Danmark varit Sveriges förtryckare. Att flytta hof

uch säte öfver från arfriket till valriket, hade väl Köpenharansboarne

honom förbjudit. Lika litet skulle det anstått Stockholmsboarne om
han inrättat sig ett nytt residens vid Öresund som Karl Gustaf ämnat

göra efter att hafva med svärdseggen underlagt Dana område Sveas

välde. Dessutom hade Fredrik VI visat så mycken beredvillighet till

Sveriges utrotande ur staternas antal, och visat så stor ovilja mot Ber-

nadottes inställande af all fiendtlighet genast efter revolutionen, att

svenskarne icke kunde tro honom särdeles väl hvarken före eller efter

wichkifjcii. Han som med utösande af skällsord mot konungamördare

och upprorsmakare vägrat emottaga deras beskickning efter att hafva

afsatt den frände han sjelf höll på att beröfva land och rike. Berna-

dottes vid detta tillfälle visade välvilja hade emellertid ökat svenska

militärens tillgifvenhet, som han förut vunnit genom behandlande af

dess fångne kamrater. Sådant gaf slutligen också hos lilla Otto Mör-

ner det infallet att för honom yttra sin och landsmäns önskan att se

hans upphöjelse på svenska tronen. Augustenburgaren dröjde ej att
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tillsäga svenska ministern Lagerbjelke det svenskarne kunde aldrig göra

bättre än att kalla hans kusin Ponte Corvo. Den hals öfver hufvud

med samma varde affärdade kuriren verkade en hel revolution vid riks-

dagen i Örebro, hvarest hemliga utskottet måste ta sina ord tillbaka,

likasom statsrådet. Bondeståndet var det första att rösta på så kal-

lade franska prinsen, dertill öfvertaladt af Grevesmöhlen, som utan att

vara böndernas sekreterarare var deras lagläsare och hela natten förut

predikat samma text allom dem enfaldigom. Att inbilla allmänheten

huru man hade allting väl bestäldt, var det man lät uti hufvudstaden

och landsorterna utsprida det föregifna brefvet från Örebro af innehåll

att tvänne kurirer ditkommit från Paris, som medfört depescher från

fursten af Ponte Corvo jemte porträtter af honom sjelf, hans gemål och

son, samt att det ryktet gick huru bemälde prins i händelse han blefve

kallad till Sveriges tronföljare förbunde sig att i svenska banken in-

sätta 80 tunnor guld af egna medel; att inlösa de af franska regerin-

gen bortskänkta pomerska kronogodsen, såsom ock friköpa de uti Frank-

rike kondemnerade skepp och laddningar svenske män tillhöriga. Denna

senare kostnaden skulle ensamt gå till 3 millioner rdr. Härtill lades

att de försäkringar, bemälde furste gifvit, att skaffa svenskarne fri ut-

försel af alla sina produkter och så mycken gemenskap med England

omständigheterna medgåfvo och svenska behofven oundgängligen for-

drade, tillkännagåfvo så väl kejsar Napoleons välvilja för svenskarne,

som för den prins, hvilkens val han så ögonskenligen önskade. Denna

härliga förklaring, från Upsala boktryckeri utgifven, blef sedermera uti

Stockholms Dagligt ÄUehanda vederlagd såsom innehållande idel osan-

ningar.

På riddarhuset i Örebro, hållet på bränneriet, var general Tibell

den förste som genom ett ingifvet memorial gaf tillkänna nödvändighe-

ten som nyttigheen att i dåvarande omständigheter kasta sig i armarna

på Frankrike. Herrarne uti statsrådet hade dock hellre uti sin öppna

famn emottagit lille herren från Augustenburg, som lättare att

styra och leda än Bernadotte, van att beherska eröfrade länder och

befalla lydande småkungar, ännu dertill med ryggstöd af Bonaparte

vid hvars namn sig all knän böjde. Lilla baronen blef efter hemkom-

sten af premierministern von Engeström skarpt tilltalad för sitt för-

hållande. Han försvarade sig med rättigheten att som Caput Familise

afgifva sin röst med tillägg att i alla fall var det mindre sorgligt än

att då man hade en lagkrönt konung och riket en lagburen kronprins
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under brinnande krig erbjuda svenska kronan åt en fiendtlig general,

vändande sig lU statsnldet von Platon som liutVudsakligen med Augu-

stenburgaren i Norge drifvit denna underhandling.

Hufvudvilkoret vid sin kallelse att antaga lutherska läran förr än

sätta foten på svensk botten fullgjorde Bernadotte uti Helsingör. Detta

skedde uti svenska konsulshuset inom slutna dörrar inför den till eniot-

tagande af hans trosbekännelse utskickade erkebiskop Lindblom från

Upsala, som vid samma heliga förrättning biträddes af tvänne skån-

ska kyrkoherdar, professor Nordvall från Riseberga och prosten Palm

i Qvulinge, jemte en tillförordnad konsistorienotarie, magister Jansson.

Som vitne voro närvarande grefve Lövenhjelm å konungens vägnar,

tillika med svenska ministern vid danska hofvet baron Oxenstjerna, ra-

pellerade ministern från England von Brinkman, chargé d'aft'aires

Lorichs och konsuln Gloerfeldt. Efter att hafva vederbörligen besva-

rat alla förelagda frågor höll kronprinsen tal: "Herr erkebiskop! Från

min första barndom har jag blifvit uti reformerta läran undervisad.

När de händelser, som under sistlidne 20 åren inträftat, förde franska

härarna till tyska orter, har jag haft tillfälle att närmare lära känna

utläggningarna af protestantiska religionen. Genom samtal med dess

lärde har jag öfvertygat mig sjelf att Jesu Kristi sanna lära är inne-

fattad i Augsburgska trosbekännelsen sådan som den blef åt kejsar Karl

V öfverlemnad genom protestantiska furstar och ständer i tyska riket.

Alla undersökningar jag närmare anstalt hafva betästat mig i den tan-

ken att denna lära är den sanna och rätta. Det sker således af min

enskilda öfvertygelse, som ock af min önskan att med svenska folket

mig förbinda, jag nu inför eder förklarar och lofvar det jag ifrån denna

dag skall offentligen bekänna den rena evangeliska lära jag sedan länge

i mitt hjerta erkänt hafver."

Sedan gaf han från sig en skriftlig försäkran så lydande: "Jag

förklarar och försäkrar härmedelst, att jag erkänner, tror och bekän-

ner såsom jag alltid bekänna och försvara vill den rena evangeliska

läran, sådan den är antagen och förklarad uti den oförändrade vid riks-

dagen i Augsburg 15.'')0 afgifna trosbekännelsen och vid det år 1593

uti Upsala hållna kyrkomötet — att jag ogillar och förkastar alla de

religionssatser och plägseder som mot evangeliska läran strida månde
och att jag hvad utvärtes gudstjensten angår beständigt vill mig till

efterrättelse taga lutherska kyrkans bruk och stadgar sådana som de

inom konungariket Sverige och dess underliggande länder gällande äro.
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Till yttermera visso har jag detta med egen hand underskrifvit och

med mitt sigill bekräfta låtit, som skedde uti Helsingör den nittonde

dagen af oktober månad uti året 1810".

Emot hans blotta försäkran om afsägelse från reformerta läran hade

ständerna genom en stor deputation till kung Fredrik öfverlemnat sin

förening om hans upphöjelse på tronen, hvarefter han endast i när-

varo af drottningen och öfverhofpredikanten Barilius afsade den calvi-

niska och antog den lutherska läran. Uti frågan om sådan religions-

förändring är likväl sällan någon så öppenhjertig som fordom kung

August var. Karl XI:s utskickade, sekreteraren Cederhjelm anförde att

efter det behagat h. maj:t sjelf att changera religion hade sådant gif-

vit kung Karl anledning att tänka det man i framtiden torde detsamma

med kronprinsen företaga. — Då steg kung August närmare och klap-

pade Cederhjelm på handen sägande: '^Min käre Cederhjelm, hvad jag

har gjort för den lumpna polska kronan, det kommer intet min son

vid. Mig skulle vara okärt om jag kunde blifva sultan i Konstantino-

pel och jag icke strax tillika blefve muhamedan." Drottning Lovisa

Ulrikas afträde från reformerta religionen, hvaruti hon blifvit uppfödd»

skedde således att hon dagen före sin förmälning uti Berlin af prosten

Tholofs händer anammade Herrans nattvard efter lutherska kyrkans

skick tillika med sin moder enkedrottningen af Preussen, hvilken född

prinsessa af Hannover fast förblifvit i sina fäders tro. Lovisa Ulrika

hade 10 år förut gerna antagit katolska läran för att bli drottning

i Neapel, om hennes fader det tillåtit.

6.

Gyllembourg-Ehrensvärd och Eberhard Munck af Rosenschöld *.

Då Gustaf IV Adolf blifvit förjagad från Svea rike, arbetade

Gyllembourg natt och dag för att hos vänner och slägtingar i Sverige

vinna sympatier för Fredrik VLs val. "Skulle denna plan lyckas —
yttrade han i sitt hem — "då skulle jag ock anse detta som en upp-

rättelse åt mig och jag skulle icke längre betrakta mitt lif såsom för-

* Denna lilla uppsats är att betrakta blott såsom ett tilläggg till hvad

här och der i de föregående kapitlen förekommit.
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spildt*' — en känsla hvilken otta grep honom, när han tänkte på sina

ungdomsi'\den.

Det är ett historiskt kändt faktum, att den ryktbare läkaren pro-

fessor Eberhard Munck af Kosenschöld var äfven af danske konungen

sjelf antagen till underhandlare. Kosenschöld anlände till Örebro just

i det ögonblick, då frågan om tronföljden der afgjordes.

"Jag gratulerar — skrifver Gyllembourg då till Kosenschöld * —
hr professorn att få deltaga i det stora märkvärdiga arbete, som nu

är riksdagen anförtrodt. Måtte det så fulländas, att när ni nästa gång

besuktT oss, ni då icke behöfver anse resan för en udenlandsk resa!

Jag har aldrig här sett den allmänna uppmärksamheten mera spänd

än den i detta ögonblick är på den nu begynta riksdagen. Allas ögon

stirra på Örebro. Sjelfständighetsbegäret är alltför naturligt för att

det icke af hvarje råttsint skulle näras. Örebro riksdag kan gifva Nor-

den denna efterlängtade sjelfständighet. Från denna sida af Sundet

är viljan ganska uppriktig att undanrödja alla de hinder som depen-

dera af den samma att häfva. Det hade varit mig särdeles intressant

att tala med hr professorn före resan till Örebro. Kanske hade jag

kunnat upplysa om ett och annat som i närvarande ögonblick icke va-

rit så alldeles utan intresse för den som med så mycken värme som

hr professorn följer de allmänna affärerna och som genom sina talan-

ger och sin verksamhet har så mycken inflytelse. Vi älska begge två

vårt fädernesland: ni får med verksamhet visa er kärlek; min röjer sig

endast genom otålmodighet för nordens öde — om det får blifva ett

stort, mäktigt, sjelfständigt helt eller små splittrade stycken, hvilka

när de icke hafva annat att göra förtära hvarandra inbördes. Genom

en förening kunna vi blifva allt; i annat fall hvad?

"Hvad hafva vi stackars köbenhavnare gjort" — heter det ock i

detta bref, skrifvet strax efter det Kosenschöld återkommit från en en-

gelsk resa — "eftersom ni icke velat glada oss med eder hitkomst.

Aldrig har professorn förr varit så länge ifrån oss. Då nu professorn

tänker sig till riksdagen, kan det alltså ännu blifva långt till, innan

vi få den fägnaden att se er hos oss. Min hustru längtar mycket ef-

ter professorn. Att hennes ögon blifvit drägliga, gifver hon er obli-

gationen; men nu har hon ett kindben som plågar henne. En af hen-

nes första frågor till hitkomna svenskar har alltid varit, om professor

* Citatet är af oss hemtadt ur originalbrefvet, befintligt i enskild ego.
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Rosenschöld änuu vore tillbakakommen. Nu är han det; men hvad hjel-

per det oss på denna sidan Sundet, eftersom han nu skurit sin penna

til] riksdagsmemorialer, men ej till recepter. På det sättet knotar min
hustru; deruti igenkänner ni fruntimren. Jag söker att ställa henne

tillfreds med påminnelsen att nordens sjukdom är af mera betydenhet

än hennes; att följaktligen alla habila läkare må först tänka på nor-

den".

Huru varmt än Kosenschöld var fästad vid Fredrik VI, öfverens-

stämde dock prinsens af Ponte Corvo val alltför mycket med Eosen-

schölds republikanska sympatier, för att han icke skulle kasta sin ko-

nungslige kandidat öfver bord och deltaga i det allmänna jublet. Så

mycket mera förstämd blef Gyllembourg, då han af sin vän erhöll un-

derrättelse hvad som var att vänta. "Tusen tack för brefvet! — skrif-

ver han till Rosenschöld. — Innehållet var bedröfligt. Det gör mig ondt

att pluraliteten tänker så kortsynt, så för detta nu, som för en lång

framtid. Jag nekar icke, att dessa brava franska marskalker äro mina

favoriter; de hafva i min gladaste ålder gladt mig med sina vunna

bataljer för den goda saken. Talangen har oupphörligt fäst segerkran-

sen på deras triumfvagnar. Allt detta är intagande för en gammal

soldat. Men med allt detta kan jag icke neka, att det förefaller mig

bra besynnerligt om en af dessa franska raarskalkstafvar skulle förby-

tas till en svensk spira. Detta blefve än ett fenomen, som vår tid

uppvaktas med. En katolsh prins, kallad till en tron, som från Mä-

larens bräddar under en Gustaf Adolf gick att utbreda den lutherska

religionens rättigheter på Tysklands fält. Äro Sveriges presterskap och

menige man upplifvade af denna opinion, så må man väl tillstå att

svenskarne icke så alldeles hallstarrigt hålla vid sin opinion och

fördomar. Och då förekommer det mig, som om det blott felades sa-

voir faire hos föreningspartiet för att besegra de fördomar som man
anser så oöfvervinneliga i hänsyn till en förening som gifver Norden

allt hvad det felar.''

Utgången af tronföljarevalet grep Gyllembourg så djupt, att han

aldrig fullt repade sig. Dock gaf han ännu 1814 i tryck ett vitnes-

börd om sitt intresse för sjelfständighetsrörelsen i norden, nämligen ge-

nom broschyren "Bemserkninger og forslag med hensyn til en consti-

tution for Norge." Året derefter afled han plötsligt, lemnande sin maka

i den djupaste förtviflan.
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Åren närmast efter tronföljarevalet.

Fortsättning af Lundblads memoarer.

,
Underrättelsen om prinsens af Ponte Corvo val gjorde i Paris en

stor sensation: det väclcte hos kejsaren ingalunda glädje, utan dunkla

aningar i hans bröst ville liksom återhålla bifallet dertill, och dessa

betydelsefulla ord, då han bestämde sig derför: ''Ödd slcaU (jå i full-

bordan'' tolkade dem tydligare än allt annat. Hos den väldige Na-

poleon, liksom hos den väldige Wallenstein, var ett slags öfvertro her-

skande. Han trodde t. ex., att Josefina var hans genius: deri svek icke

heller hans öfvertro, ty ifrån det ögonblick han öfvergaf henne, öfver-

gaf lyckan honom med sin gunst. Napoleon var sålunda länge i strid

med sig, huru han skulle handla. Då den nyligen utvalde kronprinsen

inträdde till sin kejserlige herre, gifvande tillkänna det förtroende sven-

ska folket visat honom, gick kejsaren flera gånger upp och ned i rum-

!uet, stannade derefter med händerna i kors midt emot sin fältherre,

.^astande på honom sina skarpa, genomträngande örnblickar och utbrast:

" Fo?7d cc que c^est quc la gloircT'

""Oui la rotre, >Sj;t," svarade kronprinsen *.

* Ett annat '"historiskt ord" af Bernadotte under samtal med Napoleon

torde förtjena att i detta sammanhano; anföras.

Då förste konsuln vid Concordatets underskrifvande i kyrkan Notre

Dame hade omtrifrit sis^ med konungamakterts hela stfit för att vänja frans-

männen vid återupptagandet af de monarkiska formerna, sarle han med belå-

tenhet till sina generaler: "Icke sant, i dag tyckes allt vara återstäldt i sin

gamla ordningr" — "Ja, medborgare konsul" — svarade då Bernadotte — "allt

tyckes vara åt<'rstäldt i sin gamla ordning utom två millioner fransmän, som

hafva dött för friheten och som man icke kan återuppväcka,"

Då Napoleon vid svenske kronprinsens afresa talade om hans pligter

Frän Europa» hof, ^O
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Huru tveksam kejsaren var, ådagalägger ett samtal, hvilket han

hade dagen efter underrättelsen var ankommen till Paris, med franska

sändebudet. Vid operan i Frankrikes hufvudstad var den då berömda

mademoiselle B. mycket firad; för henne tändes många offer af Frank-

rikes mest betydande män, och baron Lagerbjelke, amatör af allt hvad

till teatern hörer, var ock ibland hennes, ehuru icke lyckliga tillbed-

jare. Marskalk Duroc fann honom der om aftonen och bad honom

komma till sig på en dejeuner Fans ceremonie, det vill säga att baron

Lagerbjelke kunde komma i sin negligé, som just ej var den behagli-

gaste att påse. Efter inbjudningen, som angick kronprinsvalet, infann

sig sändebudet, och portvakten tillsades att icke insläppa eho det vara

månde. Men midt under diskussionen kom kejsaren sjelf, åtföljd af

tvänne sina adjutanter, klädd i sin vanliga öfverrock, hvari han plä-

gade göra sina spatserfarter. Lagerbjelke, förlägen, hade ej anat ett

sammanträde med den väldige mannen, var ingalunda beredd derpå.

Saken var emellan Duroc och kejsaren synbarligen uppgjord: "Och

det var väl, min baron, att träffa eder i detta vigtiga ögonblick, dä

valet af eder kronprins fallit på en af mina marskalkar. Hvarför då

icke heller falla pä dem, som äro arméens verkliga notabiliteter, på

Eugéne, pä Massena; den senare hade kunnat medföra betydliga sum-

mor till edert fattiga land. Men i alla fall låg ett sådant val icke i

min politik. I norden måste vara en förenad makt, väldig till lands

genom stora massor af krigare, till sjös med så talrika flottor, att de

kunna behärska Östersjön och stänga sundet, och i detta fall hade ju

endast ett val varit, konungens af Danmark, hvarigenom de trenne nor-

diska riken blifvit förenade såsom i fordomtima, hvarigenom de först

kunnat bjuda nordens fiender spetsen."

"Men Sire, det gamla hatet emellan nationerna gjorde en sådan

förening högst svår, kanske omöjlig". — "Bah! om jag befalt det." —
"Visserligen, om eders maj:ts önskan hade varit högtidligen uttalad, så

hade förmodligen den gjort stor effekt i nationen, men" — "Men, vet

ni då" ej att just den man ni valt, är mig den minst angenäme, den

mot sig och Frankrike, svarade Bernadotte lugnt: "Jag skall blifva svensk till

hjerta och sinne så fort jag sätter foten på svensk jord. Ers maj:t kan räkna

på mig, så länge ni icke fordrar af Sverige annat än hvad som är förenligt

med dess intresse och detta lands ära — men aldrig om ers maj :t fordrar mot-

satsen. I sådant fall vore det hnttro att ers majrt nekade mig att lemna Frank-

rike."
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minst beii^imlt' af mina marskalkar, den minst vfirdige en tron, och som
vi.l mer än ett tillt^lle ådraf][it sig min onftd och endast har att tacka

>lägtskapen med min bror för sin tillvaro". — "Sire, det är icke de

bedrifter prinsen af Ponte Corvo kunnat utföra,' som svenska folket och

!''ss ombuil knappast känna, hvilka verkat hans tillfälliga val: det är

-venska folkets beundran för eders maj:ts bragder; det är den ära, som
Muger eder majrts namn, som verkat att do valt en af de härförare,

-»m stå närmast i arméerna i värdighet till eders maj:t.. Då de togo

n kejsardömets marskalk, så var det en hyllning endast ät kejsaren

>ielf. Namnet Ponte Corvo var dem kändt genom svenska män, som
han tillfångatagit och vänligt behandlat." — "Det är väl sagdt; han skall

bli svensk kronprins, men veten att han skall göra mig mer än en tjenst

"Ml att ni sjelf en gång faller derför ett otler."

Den nye kronprinsen skyndade efter erhållet tillstånd att lemna

sitt gamla fädernesland, vid hvilket månget ärofullt minne fastade ho-

nom, och att intaga sin plats vid sidan af Karl d. XIII. I Sverige

hade man varit bekymrad, det han skulle medföra en mängd utlän-

dingar, men han åtföljdes endast af tvänne adjutanter, hvilka strax ef-

'••r hans ankomst till Sveriges hufvudstad lemnade honom. Hos sven-

>karne ligger ett inrotadt hat till allt utländskt ifrån gamla tider, och

i synnerhet kunna de ej fördraga att utländingar innehafva rikets tjen-

>ter: detta hat är likväl mindre folkets än adelns, som frän urminnes

*idpr varit van att inneha och bemäktiga sig alla embeten, hvarvid an-

-'^ende och penningeförmåner äro fastade.

Den 20 oktober 1810 beträdde Bernadotte i Helsingborg den sven-

-ka jorden, hvars kuster han tvänne år förut, i spetsen för danska och

iranska trupper, fiondtligen hade hotat. Grefve Essen mottog honom

på Karl XlII:s vägnar. Han hade skilt sig från kejsar Napoleon — voro

hans ord — vid hvilken den lifligaste erkänsla och andra heliga band fa-

stade honom, icke af hoppet om en krona, utan för att i dessa upp-

offringar söka sitt verkliga skadestånd i sitt nya fäderneslands sällhet.

På resan till Stockholm gjorde han allt för att vinna folkets hjer-

tan och vid sitt intåg i hufvudstadon mottogs han af dess jubel och

bifallsrop. Soldaterna sågo i hans eldiga, hänförande personlighet

Finlands återeröfrare och yttrade högljudt: "så skall han so ut, som

skall tukta ryssen."' Trenne dagar efter pryddes han med krona

och kunglig mantal; dä han knäböjande för konungen aflade eden, tog

han kronan af hufvudet, kysste konungens hand, satte sedan kronan
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på sitt hufvud och mottog ständernas hyllning, förande namnet Karl

Johan såsom Karl XIILs adopterade son.

Alla yttre tecken voro för de varmaste förhållanden med Frank-

rike, så att sjelfva konungen och konseljen lätteligen kunde tro, att i

valet af Karl Johan till kronprins de endast följt de hemliga önsk-

ningarne af dess kejsare. Den nye franske ministern baron Alquier,

som af kejsaren skickades att ordna alla förhållandena med sin nye

bundsförvandt, medförde, hederslegionens högsta insignier till konungen

och tvänne hans betydande män; men denna vänskap var kort och blott

ytlig. De anspråk, som franska regeringen strax efter kronprinsens an-

komst gjorde, i herskarspråk framlagda inför ett oafliängigt folks re-

gering, visade att långt ifrån att valet till tronföljare af en prins ut-

gången från revolutionens stormar, förskaffat Sverige det franska ka-

binettets vänskap, snarare bidrog att på landet öfverflytta det hemliga

hat, kejsaren bar till densamme. Han var emellertid utnämd till ge-

neralissimus för svenska arméen till lands och sjös och på densamma

måste han uteslutande använda sin uppmärksamhet, om han i den kris,

som stundade, ville bevara sitt nya fäderneslands sjelfständighet och

ersätta den förlust det nyss slutade kriget med Eyssland beredt det-

samma.

Ställningen i Sverige var icke den bästa vid Karl Johans land-

stigning i detta land. Kriget hade medtagit alla dess tillgångar; i

nationen hade uppenbarat sig begäret efter förbättringar i dess sam-

hällsskick, som högljudt yttrade sig, fastän motarbetadt af den hög-

sta klassen af medborgare. Arméen var ännu ej ordnad, l)eklädd och

fulltalig; söndrade sinnen hade alstrat söndrade tänkesätt, men alla voro

de vända på den ankomne prinsen. Nationen, älskande friheten, läg-

gande alltid detta ord på regeringens läppar, läsande det på hvarje

sida i sin historia, ville njuta den i verkligheten genom de förmåner

den ger åt alla folkklasser i ett väl organiseradt samhälle. Karl Jo-

han var fostrad i frihetens sköte, skulle således veta att värda och

amma alla dess frön. Obekant för alla de söndringar, de partier, de

intressen, som delade nationen, borde det vara honom lätt att genom

en jemkning af rättmätiga fordringar å ena sidan, billiga eftergifvan-

den å den andra, lämpade efter tidernas kraf, föra tänkesätten till en-

het och derigenom en dag gifva kraft åt sitt eniga folk. Men kom-

men från den rika varma södern, huru skulle han genast kunna göra

sig bekant med sin nya kalla och fattiga hembygds förhållanden, be-
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höf och ht^gljudda lordringar? Han, den nye tronarfvingen, förstod der-

till icke svenska språket, som för en nian ifrån södern, öfver ynglinga-

åren kommen, icke är lätt att lära. Af hvilka sknlle han dä vid för-

sta steget på sin jord blifva omgifven, månne af kärnan af nationen,

af dessa frimodige män, som uttala hvad de tänka och genom hvilka

man endast kan Hl veta sanningen osminkad, nej endast af dem, som

antingen gjort revolutionen eller bemäktigat sig dess resultat, som

inväft sig i dess trångtänkta krets af åsigter, eller hemtade fördel af att

draga denna krets tillhopa i allt tätare ringar, och deri, om möjligt,

fängsla den nye tronarfvingen, och denna fraktion sträckte sina utgre-

ningar genom hela svenska aristokratien.

Redan vid första mötet med kronprinsen på Drottningholm, före

hans intåg, var Karl Johan i dessa senares händer och de män, som

just bidragit till hans upphöjande, förföljdes eller aflägsnades. General

Tibell utgöt bittra tårar öfver detta förhållande; han anklagades och

förlorade rikets tjenst, hvari han framdeles dock återstäldes, dog som

krigspresident och erhöll af Karl Johan, till hvars tronbestigning han

mycket bidragit, en ståtlig begrafning, emedan han, oegennyttig em-

betsman, var fattig. En annan af adeln, Påhlman, en fast, en stadig

man, upptogs väl i skaran af hans adjutanter, men han sade sjelf om
Karl Johan, seende hans svaghet: "Jag har dragit mig ifrån honom."

Han blef landshöfding i Östergötland, der han tog lifvet af sig af me-

lankoli. Oxelberg, en bonde, som i sitt stånd verkat uteslutande till

Karl Johans val, anklagades för en förgriplig skrift, emot Magasinsdi-

rektionen. En sådan otacksamhet å furstens sida är icke ovanlig i

historien, och så drog det parti, hvilket mest motarbetat Karl Johans

val, i synnerhet och uteslutande frukterna af hans regering. Denna per-

sonal visste äfven med sin skicklighet, att genom denna sin intagna

ställning emellan fursten och folket uttränga dem, som med honom

borde stå och falla.

Den första stötesten emellan Frankrike och Sverige, blef handeln

med detta land och England. I freden uti Paris hade Napoleon fä-

stat mindre afseende derpå än de svenske fullmäktige hade skäl att

vänta, af okända orsaker, som aldrig uppenbarat sig. Vid Karl Jo-

hans afresa hade han gifvit honom det löfte, att icke innan maj 1811

fordra några kraftiga åtgärder af Sverige, och den afresande kronprin-

sen hade försäkrat, att Sverige efter denna tid skulle blotta sin poli-

tik och förklara sig öppet för eller emot kontinentalsystemet, allt ef-



402

ter som landets intresse det fordrade; men knapt hade den svenske

kronprinsen lemnat franska hufvudstaden, än kejsaren- kastade af den

slöja, som dolde hans tänkesätt, och visade sig i hela sin afvoghet emot

Sverige. Ett stormande uppträde egde rum i Tuillerierna, i närvaro

af hertigen af Cadore, emellan kejsaren och baron Lagerbjelke, deri

endast valet lemnades emellan att skjuta på engelsmännen, som nal-

kades svenska kusterna och konfiskationen af deras handelsvaror, el-

ler krig med Frankrike. Endast fem dagar efter det att baron Alquier

afgifvit denna förklaring gaf den uppbragte despoten åt Karl d. XIII

att besinna sig. Redan denna korta tid bådade ännu ovänligare fram-

ställningar för framtiden. För att verkställa en sådan befallning af

sin herskare på det mest förolämpande sätt både för folk och regent,

dertill hade Napoleon aldrig kunnat välja bättre redskap än baron Al-

quier, som beröfvad all diplomatisk böjlighet och form, var endast ska-

pad att förolämpande framföra sin herres befallningar för de darrande

folken. Hans karakter var olik den älskvärda fransyska nationens;

han var icke uppvuxen bland diplomater, som veta säga äfven det oan-

genämaste men på ett emellan alla civiliserade folkslag antaget pas-

sande sätt: han hade gjort sin bana bland revolutionens partier och

dess stormar hade icke kunnat afbläsa det plumpa, det ohyfsade, som

låg i hans utan uppfostran bildade anlag. Genom denna både till La-

gerbjelke och genom Alquier afgifna förklaring blef svenska nationen

nästan behandlad som en fiendtlig: det var ett språk, som de segrande

romarne förde mot sina "socii et amici populi romani", då någon kän-

sla af sjelfständighet skakade dessas fjettrar. Det visade sig sålunda

snart att Napoleons vänskap ej var vunnen med prinsens af Ponte Corvo

val. För den senare blef hans ställning ibland sitt nya folk, som

han borde bringa vänskap och godhet från Frankrike, högst obehaglig,

högst kinkig. Han anropade kejsarens vänskap att behjerta nationens

belägenhet och att om den politiska kris, hvari allt befann sig ej, till-

lät kejsaren att göra något undantag från sitt politiska system mot

England, han ville lemna Sverige hvad det fattades: penningar. Det

hade alltid från Frankrike fått subsidier till sina rustningar och det

vore nu, då ett krig blottstälde dess kuster och flottor, då det ej egde

en stridsfärdig bataljon, då det var utan arsenaler, utan magasiner, i

yttersta behof af ett främmande understöd.

Napoleons hårda förfarande hade till och med verkat menligt

på den gamle konungens helsa: det var för honom och råd svårt att
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\ i'ta, um detsamma, strax efter kronprinsens ankomst, ej var en emel-

lan kejsaren och denne senare uppgjord sak. I denna svåra belägen-

het bad Karl Johan Karl XIU taga det beslut, hvilket han ansåg öf-

veiensstämmande med landets bästa; han kände ännu för litet sitt nya

fädernesland och vore der för litet bekaiTt för att i första dagarne af

sin närvaro ge ett råd, hvarpå rikets framtida bestånd kunde bero.

Han vore född i Frankrike, hängde vid dess ära och vid dess kejsares

vänskap: men hans nya förbindelser voro heligare, dem skulle han upp-

fylla: han ville icke deltaga i de öfverläggningar, som öfver det fran-

syska kabinettets fordringar skulle ega rum i konungens konselj; men

hvad der beslöts skulle han kraftigt utföKa-,
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Operationerna 1812—14.

Fortsatta interiörer af Lundblad.

Norges förening med Sverige låg länge i Sveriges politik och i

dess berömdaste regenters innersta tanka. När Karl den X Gustaf ge-

nom tåget öfver Balt bragt danska monarkien på branten af sin un-

dergång och derför hemtade i Eoskildefreden priset af Skåne, Hal-

land och Blekinge, voro flere af de vid denne väldige krigares sida stå-

ende betydande svenske män, som önskade att han hellre borde tagit

det af skogar, strida strömmar och berg otillgängliga Norge, i hopp

att de senare provinserna lätteligen en annan dag skulle följa efter.

Det är svårt att veta hvad som förmådde Karl den X att ej derpå fä-

sta något afseende; att omge Östersjön med en cirkel af svenska be-

sittningar låg i hans plan och kanske hoppades han, att egande Skåne,^

hvarifrän danska hufvudstadens torn öfver Sundets vågor synas, han en

dag snart skulle föra sina segrande svenska trupper öfver från skånska

vallen under Köpenhamns murar. Från Karl Gustafs död syntes Dan-

marks besittning af Norge icke oroas till Gustaf den Ill:s tid, då dan-

ska regeringens deltagande i ryska kriget gaf den svenske monarken

anledning till missnöje. Det var vid denna tid en synnerlig jäsning

i Norge. Flera personer tänkte på medel att befria sig från danska

oket och Gustaf den III hade fått flera anledningar att göra sig detta

till godo. Konungen skickade under olika uppdrag Armfelt till riks-

gränsen, men denne, finnande, vid de personliga sammanträdena, att de

missnöjde norske leddes af fransyska re*^olutionens principer, förhatliga

för hans hjerta, och att de icke ville en ren, okonstlad förening med

Sverige, utan en sådan oberoende, som framtiden Sedermera skänkte

den norska staten, afböjde all vidare underhandling. Vid detta till-
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tillie uppstod emellan konungen och hans favorit en kallsinnighet, dei>

enda som egt rum dem enudlan, livilket varade halftannat är.

I kriget med Danmark jjjorde väl Gustaf Adolf försök mot Norge^

men planlösa, utan kraft utförda strandade de emot Karl Augusts öf-

verlSgsna snille och norrmännens kärlek till honom och sin foster-

jord. Det var först efter revolutionen 1809, som tanken på Norges för-

ening med Sverige vaknade varmt i svenske mäns hjertan och började

utgöra foremälet för deras bemödanden, ju mer Finlands återtagande

syntes mer i inbillningen än i verkligheten kunna åstadkommas genom

Rysslands öfverlägsna makt. Utan tvifvel hoppades Adlersparre med
Karl Augusts verksamhet bidraga till denna förening: sjelfva danska

regeringen var oroad; men det låg ej i Karl Augusts karakter att genom
brott förvärfva sig en krona och bereda sitt nya fädernesland äfven de

sannaste fördelar. Redan i prinsens nekande svar, att ej eraottaga Sveri-

ges spira, innan freden med Danmark var afslutad, kunde Sveriges stats-

kloke män se att den af statskonst och ömsesidigt intresse påkallade för-

eningen endast genom ärliga medel af prinsen skulle tillvägabringas. Att

desse män trodde en sådan förening genom ett utbrott i Norge kunna ske,

uttalade de öppet. Grefve Wedel-Jarlsberg, en af Norges kraftfullaste

och manligaste karakterer, var den man, på hvilken hela deras förhopp-

ning i detta afseende hvilade. Olika voro likväl åsigterna i afseende

på sättet. Under det för krigsmännerna af det herskande partiet det-

samma var likgiltigt, i det de lemnade åt stridernas och framtidens oviss-

het att kunna försvara en jtå detta vis grundlagd våldsam union rikena,

emellan, uttalade den rädda statsklokheten likväl dervid alla sina be-

tänkligheter, troende det vara minst vådligt för det närvarande och

mest ledande till en garanti af en ostörd besittning i framtiden om
den på ett fredligt sätt kunde komma till stånd. Emellertid voro å

svenska sidan åtgärderna efter Karl Augusts ankomst inga, emedan

han uttalade sig formligen deremot, utan började först efter hans död

att ånyo upptagas, dervid Adlersparre och Plåten i synnerhet — hvilken

yar förbunden genom en nära vänskap med grefve Wedel-Jarlsberg —
Toro verksamme.

Ifrån det ögonblick förhållandena med Frankrike begynte taga en-

allvarsammare vändning, hade Karl Johan redan på förhand, stödd på

geografiska kartan, funnit att för nordens framtida säkerhet och fri-

het ingen räddning var utan i dessa genom olyckliga tidsomständig-

heter skilda rikens förening. Det undgick icke hans örnblick, att ett
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krig mot Ryssland för Finlands återeröfrande skulle blottställa Sve-

rige för alla faror af ett vådligt krig med denne koloss och hela

Englands sjömakt, att dess besittning, om än genom strömmar af blod

för ögonblicket vunnen, alltid skulle blifva ett trätofrö emellan begge

dessa riken, dervid Sverige förr eller senare såsom den oändligt sva-

gaste skulle duka under. I hans sinne var således Sveriges och Norges

förening det pris han uppstälde för sina bemödanden, och ur vådan af

den storm, som hotade utbryta öfver Europa, skulle hans segerrika

svärd hemta det. Han gjorde framställningar derom till Napoleon för

att komma till det önskade målet; men denne insäg att om dessa

tvänne delar blefvo ett helt, helst under en kraftig mans styrelse, de

skulle göra sig oafhängiga hans despotiska makt, då de genom läget

kunde trotsa den. Allt deltagande uti en sådan medverkan emot Dan-

mark afböj des af denna orsak af franska kabinettet, under förevändning,

att det garanterat danske konungens stater. Från Frankrike kunde

således Sverige aldrig vänta att se sina förhoppningar uppfylda; huru

händelserna fogade staternas förening, skall det följande utvisa.

Redan vid Karl Johans första steg inom slottets murar i Stock-

holm såg man, huru hans person omgjordades af aristokratiens och af

1809 års mäns representanter. Han, frihetens hjelte, sjelf utgången ur

en plebejisk kast, genom egna förtjenster nu utrustad med kronprinskrona

och mantel tycktes liksom sjelfmant frånskjuta sig de klasser af med-
borgare, hos hvilka ännu nordisk kraft, idoghet, allvar bodde och hvil-

kas upplysning och insigter gingo i bredd med tidehvarfvets. Hade
kronprinsen kunnat svenska språket, således kunnat tala med andra än

just ensamt och uteslutande med den högre adeln, så är det troligt,

att om han just ej förenat sig med folket och med opinionen emot adelns

inneboende svaghet och derför öfverdrifna anspråk, han ock tagit sig

till vara för att så falla i händerna på den, att den genom hans gunst

skulle förstenas till en allsmäktig byråkrati, som bortjagade från styr-

elsen all skicklighet och derigenom en dag all kraft. En af de män
som hedrade nationen genom tjenster, genom redbarhet och nit för

fäderneslandet liknande de gamla ärofulla namnen i Sveriges historia,

var utan tvifvel Adlercreutz. På honom kastade sig kronprinsens blic-

kar strax: den som redan kämpat vid mer än ett tillfälle segrande i

Finland och till sitt rykte som krigare lagt det af revolutionsmannen

d. 13 mars, den som dessutom i arméen stod så högt i befäl och fram-

för allt gälde så mvcket, kunde för en främmande kronprins ej vara
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likgiltig. Om än ej anblicken af en sftdan stvf tjenare för en blifvande

herskare kunde vara angenfiui, skulle likväl kännedomen af honom blifva

intressant för en menniskokännare som Karl Johan. Olyckligtvis ta-

lade Adlercreutz det fransyska sjiråket löga, vidare voro begge männens

karakterer så stridiga och så från hvarandra skiljaktiga, som deras fo-

sterbygd; förhållandena kunde sålunda icke blifva angenäma, helst Adler-

creutz var en man, som aldrig böjde sig, och som aldrig led ett ord för-

närmande känslan af hans eget värde. Emellertid var Adlercreutz i flera

afseenden af flera personer icke väl sedd. Af 180!) års män var han hatad,

emedan han förekommit dem i deras verk, emedan det var en man, som

aldrig kunde vinnas för deras afsigter af hersklystnad, som endast såg i

allt hvad han gjorde fäderneslandets bästa och var fruktad för sitt mod,

sin tilltagsenhet; af hofvets småkryp, af de aristokratiska familjer, som

utgjorde slottets innevånare, kunde han icke heller vara älskad, ty han

gynnade ej deras befordringar, han såg vid de högre militära tillsätt-

ningarne på något annat än hofgunst och förutom allt detta var han en

vän och en nära slägtinge af utrikes ministern, som genom sitt infly-

tande hos Karl den XIII var en slags favorit. Man beslöt derför att

göra Adlercreutz misstänkt och förhatlig för Karl Johan, och grefve

Flemming, landtmarskalk pä den slutade riksdagen och statsråd, ville

öppna prinsens ögon i detta afseende: han framstälde honom för prin-

sen som en förhatad person, farlig för styrelsen, hvarför han ock vid för-

• a tillfälle borde aflägsnas. Grefve Engeström förglömdes icke heller;

men försöket misslyckades och försatte Flemming sjolf i den brydsara-

maste belägenhet. Man kände ännu icke tillräckligt det öppna umgänget,

den fransyska lifligheten hos den nykomne. Hvad hos Karl Johan blifvit

nedlagdt i förtroende, var han icke sen att i första samtal omnämna
för Adlercreutz, som på en fest på slottet stälde Fleaiming så till an-

svar, att han var glad att med förskräckelsen komma ifrån sin obe-

tänksamhet. Sedan detta försök sålunda misslyckades blef han ock

den mäktige ledaren af alla militärangelägenheter, som utfördes af kron-

prinsen, till arméens stora förnöjelse och gagn. Redbarhet och dug-

lighet åsyftades vid hvarje val. Hos Karl den XIII ökades den gunst,

bvari Adlercreutz stod, icke heller obetydligt i slutet af året. Ko-

nungens helsa hade tilltagit, så att fråga uppstod om regeringens åter-

tagande; många, och ibland dem i synnerhet grefve Plåten och Wet-

tersted, önskade att han, sjuklig som han var, skulle afsäga sig styrel-

sen under de betänkliga tider, som voro för handen, och som snarast
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hotade att blåsa upp till full storm: man påstod att det vore för hans

helsa och hans dagar bättre att han, skild från regeringsbekymmer och

hedrad med konunganamnet öfverlemnade rodret af statsskeppet åt

yngre händer. Karl den XIII, svag, villrådig, visste ej hvad han skulle

göra, men då inträdde Adlercreutz i hans kammare, visade honom att

det var endast svaga själaii, som afklädt sig purpurn i förtid, att det

vor'j mot hans ära att ej förklara sig vuxen tidens stormar, att han

kunde ännu räkna på trogna, på redliga tjenare som skulle följa hans

bud och skydda, som han ej förmodade behöfvas, hans konungs-

liga välde. Ett sådant språk från Adlercreutz gaf åt Karl den XIILs

redan tvehågsna själ tillförsigt; han sprang upp, omfamnade sin gene-

ral och gaf honom till ett bevis af sin erkänsla en kostbar dosa med
sitt porträtt. * Konungen emottog också i början af året 1812 till-

baka den styrelse af riket, hvilken var åt Karl Johan uppdragen och

denne gaf derför en präktig redogörelse i stora ord, åt sin konung

och åt svenska folket.
**

Under sin förvaltning kastade Karl Johan sina blickar på en re-

dan i finansförvaltningen utmärkt man och drog honom fram på ärans

trappa. Det var grefve Wirsén, näst grefve Plåten ofelbart den märk-

värdigaste man i Sverige, och som, om döden icke bortryckt honom

från sin bana, skulle bemäktigat sig hela styrelsen. Det var en af dessa

utomordentligt utrustade personligheter, naturen ofta alstrar bland sina

mest obemärkta barn, och som hade ingenting att tacka lyckan för,

allt sig sjelf.

Ibland personer, som allmänheten ansåg komma att spela en ly-

sande rol i Sveriges händelser, var Karl Henrik Anckarsvärd. Ehuru

ännu ung, hade han både skriftligen och personligen ett dagligt till-

träde till kronprinsens person. Hans ärelystnad, ett godt hufvud, ett

brinnande begär att utmärka sig och blifva en historisk person för sitt

fädernesland, gjorde att han ej undgick allmänna uppmärksamheten,

så mycket mer, som han knapt hann anlända till hufvudstaden, förrän

han anbefaltes att strax infinna sig på slottets salar, der både konun-

gens och kronprinsens välvilja lofvade åt hans förhoppningar, ät hans

rastlösa verksamhet de bästa framtida utsigter. Tiden var handlin-

gens, stormarnes, och erfordrade dylika män, vuxna dem; det var

icke dagar för dessa pygméer, hvilka odugliga till kraft, till skicklig-

* v. Engeström.
** Af den 7 Jan. 1812.
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het, icke ega andra anspråk än ile förmultnade anornas. Redan öfver-

ste för ett af Sveriges utmilrktaste regennenten, var Anckarsvärd ge-

nom sin ställning och genom sig sjelf skapad alt sprida ärans glans

kring sitt namn,

Hofkansleren baron Wetterstedt blef äfven snart Karl Johans för-

trogne: hans sätt att vara, förbindligt och intagande, hans sätt att

uttrycka sig både muntligen och skriftligen skulle nödvändigt fästa

kronprinsens uppmärksamhet så mycket mer, som han under Lagerbjel-

kes frånvaro otvifvelaktigt var den skickligasto i den yttre förvaltnin-

gen. Till den gamla aristokratiska ligan hörde han dessutom genom

sitt giftermål och då det var ett nytt ljus, som kunde kasta strålar

uti den natt, hvari den var sjunken, var ingenting naturligare,

än att den skulle understödja honom med alla sina bifallsrop, hvilka

formerade en opinion i <le högre kretsarne, som snart äfven skulle

komma för kronprinsens ö:on, och stärka honom i sitt fattade förtro-

ende för den unge statsmannen, ty en opinion, starkt uttalad och hyl-

lad, är en mäktig armé för den som är fostrad i revolutioner. Han
'it hvad opinioner het)/da.

Från Hamburg hade redan om hösten 1811 utlåtelser kommit

svenska regeringen tillhanda, att franske befalhafvaren der endast af-

vaktade vinter och isar för att besätta svenska Pommern och ön Kii-

gen. Det var marskalk Davout, hertig af Ekmiihl, en afsvuren tiende

till kronprinsen, en hård man i åtgärder och kanske afundsjuk derjemte

på den oväntade ära, som kommit prinsen af Ponte Corvo till del, hvil-

ken hade förkunnat det öde, som förestod Sveriges tyska besittningar,

ocb som äfven gick att fullända det. När kronprinsen fick veta hvad

Davout yttrat när han af kejsarens uppförande och bref redan under

årets lopp tydligen insåg, att dessa ord af hans marskalk stodo i öf-

verensstämmelse med en blifvande handling, rustade han sig äfven att

så mycket i hans makt stod afvärja åtminstone en vanära från svenska

vapnen. Ty att rådda eller kunna försvara landet, i händelse fransk

makt öfversvämmade det, var omöjligt, helst Stralsund som fästning

ej mer fans, och den svenska styrkan, som låg inom dess raserade mu-

rar, endast bestod af tvänne regementen. At en bekant general

var den lott ämnad att i ett ögonblickligt försvar ge en åra åt sitt

krigiska rykte, hvilket det ej ännu hade. Han blef af denna anledning

utnämd till svensk militärbefälhafvare, men han, en i menskliga lifvet

och dess förhållanden mycket bevandrad och i framtiden djupt seende
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man, afväijde frän sig, under hvarjehanda förevändningar, emottagan-

det. Faror voro ock att möta och öfvervinna i utförandet af detta upp-

drag; föga lycka, derför föga tacksamhet både å regeringens och det

hotade landets vägnar stod att hoppas. Nu erhöll en öfverste Peyron

befälet, dertill rekommenderad af fältmarskalk Essen, och kronprinsen

gick från sin egen bättre instinkt att lemna det åt en öfverste Gutz-

kow. Peyron hade inga andra förtjenster än den ynnest, hvari han

stod hos Essen, Gutzkow var en gammal karolin, som följde pligt och

order, äfven om han och land gått under.

Det låg i befälhafvarens föreskrift, att försvara sig emot öfver-

makten, och att, då allt motstånd blefve omöjligt, draga sig med trup-

perna till Mönchgut på Riigen och der inskeppa sig till Sverige. Nat-

ten emellan den 26 och 27 januari inryckte general Friauds division '

Pommern och några timmar derefter inlopp till Stralsund underrät-

telse om detta fransmännens våldsamma ingrepp uti den ännu bestån-

dande freden. Visserligen var ett motstånd fruktlöst och hade endast

beredt landets och stadens fullkomliga undergång; men en militärbe-

fälhafvare, som är stäld emellan valet att gå under eller ej uppfylla

sin pligt, har, efter den militäriska ärans åsigter, intet annat än det

förra. I stället att i Stralsunds hamn och Greifswald taga och till

Mönchgut afsända så- många fartyg, som var möjligt att utrusta, i stäl-

let att sammankalla ett krigsråd, sammansatt af regementenas högre

officerare, höll Peyron en rådplägning med några adliga egendomsher-

rar, alla grefve Essens slägtingar, alla intresserade deri att landet och

den urgamla staden ej blefve offer för ett ändamålslöst försvar. I

denna församling ville man vara mer politikus än krigare, man ansåg

det omöjligt att kronprinsen och kejsaren kunde vara ovänner, att ej

franska truppernas invasion var i öfverenskoramelse emellan begge dessa

betydelsefulla män, hvadan ett emottagande af fransmännen så-

som vänner både påkallades af landets högljudda fordringar och af

de truppers svaghet, som man kunde sätta emot den franska öfver-

lägsna styrka, som öfversvämmat provinsen. Franska trupperna in-

ryckte nu utan motstånd i Stralsund och besörjde gemensamt med sven-

ska regementena vakthållningen, till dess de senare några dagar der-

efter afväpnades och fördes såsom krigsfångar till Frankrike.

Det var en mulen februarimorgon underrättelsen till Stockholm

anlände om fransosernas infall, om PejTons, väl ej förrädiska, men or-

dresvidriga uppförande: prinsens häftiga karakter uppblossade i de för-
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frirliga>te uttryck: för svcn>ka generalerna måste ett exempel sta-

tueras, innan subordination kunde införas, utom hvilken inga seg-

rar, ingen ära vinnes: i synnerhet hade grefve Es?en att mottaga en

svår storm, som tillstyrkt mcil Gutzkows uteslutande anställandet af

en så kraftlös man, som Peyron. Den förre, enkel, tyst, allvarsam,

som den sanna förtjensten, hade blott svarat den senare då han trallade

honom händelsevis på gatan, innan fransmännen inryckte, på frågan,

"hrnd rorr ritt (/Öra 9"^ "J*^'!/ l'äuuef iclc edrn urdrcs, jof/ liar iclce

ha/f (hl i uatfois honsclj.'' Långt före fransmännens intåg, sodan

kronprinsen sett, att hvarken genom Napoleons gunst Norges förening

eller några penningebidrag stodo att få, hade han fattat beslutet att

bjuda den fransyske despoten spetsen vid den brytning, som hans

skarpsinniga öga såg snart skola inträfla emellan norden och södern.

För d( nna orsak var ett blodlöst försvar af en svensk besittning högst

olycklig för hvarje underhandling, vare sig med England eller Ryss-

land, Ty hvad borgen hade dessa makter att ej Frankrike besatt

Pommern med svenska regeringens bifall? Besatte icke franska och

svenska trupper gemensamt vakterna i Pommerns hnfvudstad? Väl

missbilligadt:'s oftentligen befälhafvarens försummelse af sin pligt och

sina ordres, väl stäldes han inför en krigsrätt, hvars dödsdom öfver

fegheten var att förutse, men dessa voro dock ännu ej kraftiga bevis

nog mot makter, som misstänkte redligheten af allt, som kora ifrån

någon, Hvilken hade gemenskap med Napoleon. Så stort var hatet,

var förbittringen på den tiden. Tjugo år senare hade man glömt den

store mannens fel. det hatfulla i hans despotism, niiedan de tillhöra

raenskligheten: numera ser man blott det guddomliga, det öfvernatur-

liga som var i hans snille. Hans landsflykt, hans lidande, hans död

på den afskyvärda klippa, dit kabinetternas fruktan, mer än deras hat

förvisade honom, hafva försonat hans brott, och Las Gasas har genom
målningen af allt detta gjort intresset mera ingripande i mennisko-

hjertat, har verkat mera deltagande för den store mannen än hans seg-

rars myckenhet och storhet skaffat honom beundran bland folken.

Emot denne store man voro alla hans motståndare pygméer i snillets

egenskaper, och om lyckan äfven öfvergaf honom på jorden, ville hon

likväl gynna hans öde så, att det i tideböckerna skulle vinna lika stort

deltagande som ära.

Denna lätta eröfring af Pommern, gjord under djupaste fred, emot

^dliga traktater, var vändpunkten i alla förhållanden emellan Sve-
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rige och Frankrike. Ifrån detta ögonblick var ingen försoning möj-

lig emellan tvänne sådana själar, som Xapoleons och Bernadottes: Na-

poleons, för hvilken allt skulle böja sig, Bernadottes, som med rätt-

visan af sin sak tänkte sig ännu tidebvarf och förhållanden, sådana

som Gustaf Adolf den stores; begge stolta och brinnande af en äregi-

righet, för hvilken verlden hade inga gränser. Då jag talar om Ber-

nadotte, är det sådan han uppenbarade sig åren 1812, 1813, i kraften

af sitt lif, icke sådan som historien kommer att måla honom vid hans

äldre lefnadsär.

Det är omöjligt att måla de olika känslor underrättelsen om denna

våldsamma händelse gjorde i Sverige. Mer än två tredjedelar af na-

tionen voro ännu, oaktadt alla förluster af skepp, förorsakade af ka-

pare, oaktadt Alquiers uppförande i hufvudstaden, fransyska intresset

tillgifne och blinde beundrare af en militärstorhet, bvars like ännu ej

historien kunnat uppvisa. Nu öppnades på en gång ögonen på dem:

de visste icke i början ännu om beundran eller fosterlandskärlek skulle

bli i deras hjertan rådande, men slutligen segrade denna senare och

frän detta ögonblick blef det först kronprinsen möjligt att handla emot

fransyska intresset och i det ryska, det hittills mest föraldade bland

nationer. Då hoppet att ge åt nationen en vedergällning för sin krona

i Finlands återeröfring försvann, blef den skandinaviska halföns sjelf-

ständighet, det vill säga Norges och Sveriges förening föremålet för

hans verksamhet med hela söderländingens eldiga sinne. Det språk

han förde till den franske kejsaren, det var Porus som talade till Alex-

ander, men en lyckligare:

"Den skymfliga behandling, som oförtjent vederfarits svenskar,

sårar folket djupt, och mig sårar den dubbelt. Ehuru jag, så mycket

på mig ankommit, bidragit till Frankrikes segrar, och ehuru jag be-

ständigt önskat, att se Frankrike äradt och lyckligt, kunde det dock

aldrig fallit mig i sinnet, att uppoffra det folks intressen, ära och na-

tionalkänsla, som kallat mig ibland sig och bestämt mig att uppstiga

på dess tron. Eders majestät har visserligen genomskådat mitt beslut,

emedan eders maj:t framför alla andra bäst vet att bedöma det fall

som nu inträffat. För ingen del afundsjuk öfver den ära och den makt,

som omgifver eder maj:t är jag dock i sanning ärelysten nog att icke

vilja anses för eder vasall. Eders maj:t befaller visserligen öfver större

delen af Europa, men eders maj:ts välde sträcker sig dock icke till det

rike, som jag nu tillhör. Min ärelystnad inskränker sig att försvara

I
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det, och jag anser denna pligt för den mig af fSrsj^nen tilldelade be-

stämmelse. Den invasion hvaröfver jag beklagar mig, har gjort på det

• svenska folket ett intryck, hvars R^ljder 5ro oberäkneliga. Ehuru jag

icke ilr en Coriolan, icke heller anför Volscor, har jag dock en så hög

tanke om svenskarne att jag, sire, vågar försäkra: det svenskarne äro

fördiga att vaga allt och företaga allt, för att hämnas den skymf hvar-

till de icke gifvit någon anledning, och försvara sina rättigheter, hvilka

äro dem lika dyrbara, som deras existens."

Det är otvifvetaktigt, att hufvudorsaken till Napoleons misslyckade

expedition emot ryska makten utgjordes af svenskarnes frånvaro i Finland

och turkarnes högst oväntade fred, hvarigenom ryssarne kunde koncen-

trera sin makt i hjertat af sina stater och deras gränser på intet vis blott-

stäldes. Aldrig har en upphöjd politik just i utförandet af verldsora-

hvälfvande planer gjort större misstag, varit mera slagen af maktens

blindhet, än Napoleon var, då han 1811 frånryckte sig svenska folkets

kärlek genom kaperierna, genom Alquiers uppförande stötte svenska

regeringens hederskänsla och slutligen genom Pommerns besättande

bröt alla förhållanden med en makt, på hvars kraftiga biträde den

säkra utgången af hans vågspel till en stor del berodde *. Han gjorde

det på en tid, då svenska nationalandans utveckling just stod på vä-

gen att gå honom till mötes i alla sina önskningar. Men också har

aldrig något felsteg blifvit så bestraffadt, och det i dubbelt afseende,

genom de nederlag och motgångar som derpå följde och genom den

egna öfvertygelse Napoleon sjelf nödsakades att uttrycka om orsakerna

till desamma. Kronprinsen stod med sina trupper under fälttåget 1814

i det belgiska landet i full overksamhet, under det Napoleon utveck-

lade allt hvad snille och krigsskicklighet kunde åstadkomma mot sina

öfverlägsna fiender. Chefen för svenska kavalleriet, general Sköldebrand,

skickad i ett uppdrag af kronprinsen, blef af insurgerade bönder i Lot-

ringen tillfångatagen och förd till Napoleons högqvarter, som då var

i St. Diziers. Han fördes strax inför kejsaren: ^ Ingen i vcHden har

gjort miff sä inf/cket ondt som eder kronprins. Utom honom, tror

* Den kraftfulle Plåten tillskrifver Adlersparre: "'Jag kan ej begripa.

om Napoleon har en sann politik, att han inte för oss gör exception uti sin

allmänna regel, ty vi blifva i förnyadt skick ej indifferenta, och då skulle den
oerhörda händelse i våra dagar kunna inträffa, att ivänne hufvndfiender (Sve-

rige och Rysslands arheta för samma ändamål, men våra dagar äro för tmder-

liga händelser."

Frän Europas hoj. 27
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ni att jag vore här? Nej, jag vore ännu i norra Tyskland. Det är

jag som säger det." Och i sanning, den som sade det hade rättighet

att blifva trodd.

Tysklands pånyttfödelse, dess uppväckta nationalanda, detta hos ung-

domen väckta begär att rädda det tyska, det härliga landet, från slaf-

veriets bojor, hade utgått icke från regenterna, icke ifrån furstarne, icke

ifrån adeln, utan från nationens mest bildade män. Det var genom

den intellektuella utvecklingen af tyska ungdomens anlag, det skulle

återtagas, hvad genom svärd var förloradt. Tyske konungarnes och fur-

starnes makt var förkrossad eller tillintetgjord: flera förjagade från fä-

dernas besittningar, andra bärande konunganamnet för äran att vara

Frankrikes vasaller, adeln sjunken genom det olyckliga kriget 1806

med Preussen ifrån glansen af stora namn, upphöjda platser i staten,

genom sin egen oduglighet i obetydenhet och genom kriget och dess

svåra följder i fattigdom och armod: alla dessa fordomtima så upp-

höjda klasser sägo för det gemensamma fäderneslandet ingen räddning;

de tände för den allsmäktige sina offer och i det de blindt lydde de

befallningar, som utgingo från stränderna af Seine, hoppades de åtmin-

stone af honom blifva tålta i deras tributaira underdånighet. Ett enda

stort namn var ibland de tyska furstarnes många, som ännu som en

ledstjerna kunde tjena för nationen och det var erkehertig Karls af

Österrike, men aldrig i oberoende ställning herskande och befallande

mot sin väldige motståndare, hade han icke haft tillfälle att utveckla

det motstånd, som en upphöjd själ i förtviflade ögonblick för nationer-

nas räddning kan åstadkomma och våga. Någon hjelp för Tysklands

frihet stod således aldrig att hoppas ofvanifrån; den skulle komma
nedanifrån och den kom genom Tysklands yppersta hufvuden. Det var

ifrån universiteterna Tysklands frihet utgick; de tänkesätt, de satser mot

verldsförtrycket der insöpos spredo sig till hela nationen. Det var Stein,

det var Fichte, det var Arndt, det var med ett ord allt hvad tyska snil-

let hade fosterländskt och stort, som satte sig i spetsen för fädernes-

landets sak. Den franske makthafvaren anade tillvaron af Tugend-

Verbund, men hvad Fichte i tankfullt, djupt, men för Napoleon främmande

språk uttalade, derom fick han först begrepp, då de unga preussiska

ynglingarnes svärd fordrade upprättelse för det förtrampade fädernes-

landet och frihet för detsamma. Faran bröt alla ståndsskilnader och

ur de kraftigare folkklasserna utgingo ärofulla namn i Preussens hi-

storia.
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Sverige hade förlorat Finlaml och denna förlust kändes djupare

af nationen än af dess regering. Dess förlust hade kränkt allt hvad

redligheten och äran hade heligt och vördnadsbjudande. Då började

äfven sinnet att vakna hos Sveriges tänkare, hos Sveriges skalder om
sättet att ätereröfra det. Det kunde omöjligen ske utan genom en

kraftyttring af nationen, utan att hvarje ung arm grep till svärdet.

Genom revolutionen 1809 var ett nytt lif vaknadt i ungdomens sinne

vid universiteterna. Friare toner Ijödo från harpans strängar: gamla

fjettrar lossades, ett skamligt ok, som en enväldig akademis pröfning

hade underkastat snillet och smaken, brötos med ungdomlig kraft och

om än dervid utsväfningar egde rum, gamla namn för mycket förak-

tades, var det goda denna frihet i tankens och hennes skapelsers verld

åstadkom vida öfvervägande det ögonblickliga onda, det kunde med-

föra för en och annan literär och ensidig allmakt i landet. Under

sådana symptomer var det i sanning icke lätt för regeringen att upp-

träda emot hvad nationen kände inom sig och det behöfdes i sanning

Napoleons politiska felsteg för att komma dem till hjelp, att den ej

skulle falla offer för den gång dess politik måste taga, förd af händelser-

nas oemotståndliga ström. Det är ganska troligt att utom desamma,

att med en kraftig hjelp åt Sverige, med yttrad vänskap emot Karl

Johan från Frankrikes sida, aldrig Sverige mera väldigt uppträdt emot

Ryssland, än 1812, då han genom sin personlighet, Sveriges uppersta

skalder genom sina sånger eldat de nordiska lugna sinnen till en för-

glömd hjelteifver. Svenska kabinettet såg icke förr sina tyska besitt-

ningar sig frånryckta genom den franska makten, än det beslöt vända

sig till Kyssland för att bjuda det vänskap och förbund. Aldrig kom

ett sådant anbud mera lägligt för den ryske sjelfherskaren, som just

då var sysselsatt i fulla rustningar emot de faror, som hotade ifrån

Weichseln, der Frankrikes härar mer och mer började koncentrera sig.

"De förtryckta monarkerna betrakta med förskräckelse det oupphörligt

växande väldet och vänta med bäfvan slutliga utvecklingen af denna

oerhörda plan," skrifver Karl Johan till Alexander.

Norge var den belöning, som Sveriges kronprins fordrade för att

trygga ryska gränsen från svenska sidan, och Rysslands bifall dertill

fordrades genom formlig traktat. Det sätt, på hvilket Finland blifvit

eröfradt, hade i Alexanders bröst qvarlemnat djupa spår. Historiens

dom, som bör utgöra stora och upphöjda själars ärelystnad, kan för

dem icke vara likgiltig och nu trodde han sig genom en annan orätt-

1
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visa, emot sin gamla bundsförvandt Danmark, kunna godtgöra hvad

han sålunda emot Sverige förbrutit. Om någonsin de europeiska folk-

slagens ögon böra väckas af den asiatiska politik, som utgår från ka-

binettet i Petersburg, så bör det af ett sådant förfarande upplysas,

som den ena dagen delar nästgränsande riken, med kallt blod och den

andra dagen bortskänker främmande ännu oeröfrade stater, endast dess

fördel kräfver det.

Karl den XIII skickade generalen grefve Löwenhjelm till Peters-

burg för att med ryske kejsaren uppgöra det vigtiga fördraget. Ho-

nom var gifven till biträde hr von Brandel, sedermera Sveriges mini-

ster i Berlin, en af de män, hvilka i alla afseenden gjort svenska nam-

net heder, rättskaffens man, god svensk och utmärkt underhandlare,

öfverallt aktad och älskad, hvarest hans regerings förtroende använde

honom. Han tillhörde den goda skola, som Ehrenheim bildat och som

sedermera upphört, hvarur män som Lagerbjelke och Wetterstedt ut-

gått. Född var han i Algier, der hans fader var konsul, och sin lycka

hade han sjelf gjort.

Underhandlingarne fördes både med ryske rikskansleren Eomant-

zow och med kejsaren sjelf, och då den förre gjorde oväntade svårig-

heter, vände sig Löwenhjelm till monarken, då hans minister fick be-

fallning att underteckna. På samma gäng, som detta egde rum i Pe-

tersburg, voro negociationerna i full gång äfven i Stockholm, så att om
en och samma sak tvänne traktater underskrefvos, nästan lika lydande;

den i Petersburg af d. 3 mars var af följande innehåll:

Då franska kejsaren borttagit svenska Pommern och hotade med

sina arméer från Polen ryska rikets gränser, så förband Sverige sig

att i förening med 15 till 20,000 man ryssar göra en division af

"25,000 till 30,0C0 svenskar på någon punkt af Tyskland; hvaremot

ryske kejsaren försäkrade att antingen genom vapenmakt eller under-

handlingar, förrän en sådan expedition egde rum, bereda konungen af

Sverige besittningen af konungariket Norge. För att vinna ändamålet

af denna förening lemnades ofvannämda ryska truppantal åt kronprin-

sens disposition.

Traktaten hölls mycket hemlig och de trupper, som Ryssland

sammandrog i Finland, ansågos snarare bestämda till landets försvar

emot ett befaradt anfall af svenskarne än till eröfring af ett konunga-

rike såsom ersättning derför. I sammanhang med ofvanstående trak-

tat sammandrogs i södra Sverige äfven en armé af 25.0C0 man, som
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voro försedda med allt till ett förestående fälttag, men den oväntade

lycka, som krönte franska vapnen under sommaren, den betydliga dan-

ska arméen af 30,()()(» man, som koncentrerat sig på Seeland, ändtli-

gen mötet i Abo nu-lian Sveriges kronprins och Alexander, gifvande åt

ryska armékorpsen i Finland en annan bestämmelse, uppsköto faran

för danska staten ännu någon tid.

Den engelska regeringen hade äfven blifvit inbjuden att biträda

traktaten och försäkra åt Sverige Norges besittning, men ehuru freden

med detta rike, hvarom nedanför skull förmälas, tecknades under lop-

jiet af sommaren, ingick det ej formligen i Sveriges fordran förrän

året derpå. Till expeditionen bchöfde Sverige äfven engelskt under-

stöd i penningar, men dessa ville engelska kabinettet på intet vilkor

utbetala, innan Sveriges armé beträdt tyska jorden.

För att bereda sig nationens bifall för det system regeringen

ämnade att omfatta och för att derigenom, i händelse af motgångar,

mindre bli blottstäld för dess missnöje, för att lå medel i penningar

och folk och för att sätta en gräns för tryckfrihetens missbruk, sam-

mankallades ständerna ånyo i Örebro i april månad. Kedan samlan-

det af dera i denna provinsstad och ej i hufvudstaden var ett ingrepp

i konstitutionen, som tydligen stadgat, att Stockholm alltid är stän-

dernas samlingsplats, om ej krig eller pest derför sätter ett hinder.

Hvarje öfvertrudelse af ett lands författning, äfven i den obetydli-

gaste mån, är ett farligt exempel, och fördraget af nationens repre-

sentanter ett talande bevis, det ännu icke folket vet att skydda sina

rättigheter. Denna gången var denn;i öfverträdclse endast motiverad

af rädslan för tidningsskrifvare, för det franska partiets ännu stora in-

flytelse på tänkesätten och för den ifver, hvarmed den knapt förvärf-

vade tryckfriheten möjligtvis kunde försvaras, hvars verkningar der

kunde bli äfventyrligare lör regeringens förslag, än i en liten småstad,

der man kunde följa hvarje ministérens motståndare lättare på spåren.

I alla regeringens önskningar, så väl i afseende pä landets för-

svar, som de ingrepp den åsyftade mot konstitutionen, gick kronprin-

sens stora anseende, af inga felsteg ännu brutet eller förminskadt ibland

nationen, förtråflligen tillhanda. Politiken var ännu icke fullkom-

I ligen blottad, mången fransk sinnad trodde vid anblicken af de ge-

nomtågande regementerna ännu möjligtvis på en brytning emellan

Kyssland och Sverige, ehuru närvaron i Örebro af general Suchtelen,
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ryskt sändebud och å Karlslund, ^2 ^^^ derifrån, af herr Thornton, Eng-

lands lullmäktige, bort bättre upplysa dem.

Regeringen begärde inskränkning i tryckfriheten och införande

af indragningsmakten af tidningar, öfverlemnad under vissa beting åt

hofkansleren. Den svenske kronprinsen med sin armé i härnad mot

verldsbeherskaren på andra sidan Östersjön ansåg sig icke säker på

sin tron, om tidningsskrifvares illvilja hos nationen kunde uppväcka

den domnande kärleken till Frankrike, ty Sverige hade icke, förutom

Napoleons felaktiga politik mot detta land, haft samma intresse, som

de öfriga europeiska staterna. Under det dessa suckade under för-

trycket af en makt, som gick att beherska verlden, under det dess

hand hvilade förkrossande på deras skuldror, och önskade med för-

låtlig häftighet att kunna bortvräka denna tyngd, så kände Sverige

den icke så mycket, och hade utom kaperierna af dess skepp och det

våldsamma förfarandet med Pommerns besättning, ej kunnat dela detta

hat mot universalmonarken. Väl var det ej blindt för ett sådant en-

välde och kunde ej fördöma dem, som ville se det brutet. Mest fruk-

tade det likväl den kolossala makt, som uppväxt i dess grannskap

och lagt Sveriges olyckor till grund för sitt välde. Vid valet af

verldsvälden föredrog det sålunda det, som var aflägsnast från dess

gränser, som hvilade på civilisationens basis, som något försonade det

genom den hjeltestorhet, vid hvars hand det uppvuxit, och genom den

hjelte, som utgått ur dess sköte, för att förändra Sveriges öden. Huru

högt än denna makt växte, kunde den likväl aldrig bli så farlig för

Sverige, som östra grannen; åtminstone väckte den icke samma hat

som den, detta hat af hvars anledningar dess historia var uppfyld och

hvaråt de sista händelserna gifvit en förökad styrka. De öfriga euro-l

peiska regeringarne, som måste förklara sig för Frankrikes bundsför-

vandter, gjorde det, suckande öfver den hårda nödvändigheten, och de-

ras folk skuro tänderna af förbittring. Sverige ensamt skulle med ju-

belrop helsat ett dylikt steg af sin regering. Pressen kämpade der-

för med hela hatets förbittring emot ryska makten och prisade ännu

mången gång, efter Pommerns besättande, den allsmäktige verldsher-

skaren. Det var för att hämma i tidningarne dessa emot regeringen

riktade angrepp, indragningsmakten önskades och äfven på samma riks-

dag, som den föreslogs, emot alla grundlagens former, bifölls. Repre-

sentanterna gingo väl icke med stillatigande en sådan begäran tillmö-

tes och på riddarhuset fann tryckfriheten ädla försvarare; i de öfriga
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ståndtn nästan inga. Grefve Wetterstedt förde der regeringens talan

och gaf högtidligen sitt löfte, sitt adliga ord åt nationens represen-

tanter, således åt nationen sjelf, att då faran gått öfver, och stormen,

som hotade nordens sjelfbestånd, lagt sig, styrelsen skulle återgifva åt

folket, hvad den nu, emot alla konstitutionens former, endast af den

politiska ställningens kraf vore nödsakad att begära. Årtionden för-

gingo, samme man stod i spetsen för ministeren, var i den inre och

yttre förvaltningen den allrådande, såvida någon ministére kan vara

det, som ej är favorit, under det Karl d. XIV Johan förde regerings-

tömmarne, utan att det frivilliga återgifvandet af den enda frukt nationen

hemtat af revolutionen 1809 egde rum. Huru en sådan president du

<_'onseil borde vara ansedd af den tänkande delen af svenska folket, är

lätt att inse.

Det hade lyckats för rådgifvarne att emot grundlagens föreskrift

aflocka representationens bifall till inskränkning af tryckfriheten; det

lyckades äfven kronprinsens popularitet att få konskriptionen genomdrif-

ven utan motstånd, sådan som tidehvarfvets beväpnings- och försvars-

sätt fordrade, nämligen att livarje svensk man från •20:de till 25:te året

vore skyldig att försvara sitt fädernesland. Sedan genom revolutionen

och det i Frankrike införda konskriptionssättet större och mera foster-

ländska massor af krigare, än dessa legda hopar, afskummet af natio-

nerna, som förut utgjorde arméernas beståndsdelar, började att använ-

das, måste hvarje stat, äfven den minsta, derefter lämpa sina försvars-

medel, såvida de ej ville duka under. Gustaf Adolfs utskrifning var

en efterhärmning af detta system, men hvad han gjorde, dertill var

han ingalunda af sin makt befogad. Den omenskliga medfarten aflandt-

värnet 1808 och 1809 hade satt en sådan förskräckelse i menige mans

sinnen, att de ansågo en medgifven utskrifning af sina söner för en

medgifven förpassning af dem till en säker död. Hvarje familj hade

också nästan att begråta en bror, en son, en slägting skördad i blom-

man af sina dagar antingen af sjukdomar, kölden, hungern eller nö-

den. Sålunda var icke den förbittring 1809 underlig, som yttrade sig

i bondeståndets sinnen mot den kungl. propositionen om en konskrip-

tions införande. Nu använde deremot Karl Johan all sin tungas loc-

kelse, all den fina statsklokheten att öfvertyga ledamöterna af bonde-

ståndet om nödvändigheten af dess införande. Alla vanhedrande straff

skulle aflägsnas från disciplinen; äfven ärans bana, äfven högre förhopp-

ningar vinkade det fria bondeståndets söner. Månget stort namn kunde
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ännu gå ur hyddorna från nordens dalar och berg. Friplatser vid

krigsakademien öppnades för ett visst antal ynglingar från hvarje

ofrälse stånd och således äfven från bondeståndet, hvilka utgingo i re-

gementena som officerare *. Detta smickrade böndernas fåfänga, un-

der det att kronprinsens eftersyn, det soldaterna fingo sin fulla rätt,

öfverallt omtalades. Man visste att han sjelf varit simpel soldat och

således kände hvad dem tillkom. Denna tro, den öfvertygelse att han

förstod föra dem till seger och att tidpunkten var för handen, om
Sverige skulle intaga en berömd rang bland nationerna, verkade ett

bifall till konskriptionslagens utan knöt utaf de stånd, som den i syn-

nerhet drabbade.

Det herskade vid riksmötet tvänne meningar i afseende på den

definitiva regleringen af nationalbeväringen, nämligen emellan en ab-

solut och en modifierad beväringsskyldighet. Kronprinsen var för det

förra, men bondeståndet ville icke gå in derpå, utan endast med vil-

kor att den konskriberade finge sätta karl för sig eller lega. Schwan,

borgareståndets talman, var en kraftig, bestämd, oböjlig och ihärdig

man. Kronprinsen halsade honom i sitt kabinett i Örebro en gång^

"Eh bien mr Schwan, c'est sans doute pour me parler encore de votre

lega? Je n'aime pas ce mot lega! — Oui monseigneur et franchement:

Pordre des Bourgois sous ma presidence n'y consentira jamais ä

d'autres conditions." Samtalets början ger tillkänna värmen af dess slut,

men riksens ständer samtyckte till konskriptionen endast under vilkor

af rättigheten af lega.

Franska kaperierna hade borttagit, emot helgden af traktaten,

en mängd svenska fartyg, till stor förlust för Sveriges handel, svensk

egendom inom området för kejsardömets herravälde var seqvestrerad;
j

Pommern, utan krigsförklaring, besatt af franska trupper och såsom följd

häraf ett krigstillstånd att förutse med denna makt. Sveriges utländ-

ska statsskulder voro i Holland, i Hamburg, i Genua till nära 9 mil-

lioner och dessa länder lydde nu envåldsherrens spira och nu beslöt

regeringen icke blott att innehålla med räntornas betalning, utan attj

genom ett arbiträrt liqvidationssätt söka afskrifva hela skulden. Tilli

sin grund var detta förfarande orättvist, och blef rättvisligen förderf-

ligt för den makt, som vidtog det, emedan det för långliga tider be-

röfvade henne all utländsk kredit Sedan konungens proposition derom,

* 30 friplatser inrättades, hvaraf 5 för präster, 5 för borgare, 20 för bon-

desöner.
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efter bifall från hemliga utskottet, bliiVit framlagd till ständernas pröf-

ning och afgörando. uppstod om denna grannlaga fråga i synnerhet i

borgareståndet de häftigaste debatter. Den afslogs der dock endast

med en rösts pluralitet, under det att de öfriga stånden antogo den

med stor pluralitet. Denna åtgärd att på ett så eget vis li(|videra

rikets utländska gäld har af den svenska ministeren alltid blifvit an-

sedd såsom den största vishet och klokhet, under det att den å andra

sidan har blifvit högligen klandrad. Då den icke blott ingripit så

grymt i den enskildes förmögenhet, utan äfven skadat nationalkrediten,

befläckat den redlighet, för hvilken nordens folk var kändt, så kan ett

närmare skärskådande deraf ej vara öfverflödigt. I den invecklade

ställning, hvari alla Europas stater 1812 befunno sig, då våld gick för

rätt, och då Sverige erfarit prof på den mest egenmäktiga behandling

af sina undersåtars erkända fordringar, kunde det icke anses obilligt,

att svenska regeringen, i ovetenhet öfver framtidens händelser, sökte

medel att förminska sina undersåtars lidanden och sätta sig i skydd

mot allt hvad våldet kunde uttänka sig mot land och innevånare.

Om den derför hade endast instält räntebetalningarne af ifrågava-

rande skulder intill dess tiderna blifvit bättre, så hade den både iakt-

tagit hvad den var skyldig sig sjelf, sin åra och sina borgenärer;

men i det att den verkade ständernas bifall till en sjelftagen afskrifning

af kapital och ränta, visade den en kortsynthet, stratiVärd inför hvarje

upplyst man och ännu mer inför ett tidehvarf, der upplysning och la-

gar borde vara gällande. Detta liqvidationssätt uppbar sin egen lön,

hela Europas förakt, och många tusende familjers förbannelser: den

svenska statskrediten, som förut varit härlig och stor, led ett skepps-

brott, och i Hollands träsk, på Sachsens slätter, på Hamburgs börs

omtalades det till skräck för hvarje försträckning åt Sveriges stränder.

En af presteståndet, professor Forsch yttrade sig med bitter

apostrof till 1809 års revolutionsmän i sitt stånd: "Om man endast

efter billighetens lagar skulle granska förevarande fråga, så måste man
besvara den med nej, och att det ej vore värdigt en nation att, efter

mognad och lugn öfverläggning, neka att betala på god tro leranade

lån, hvilka af nationen blifvit högtidligen garanterade. 3Icn enär mun
känner af historien, att de regenter, som samvetsgrant följt rätt-

visa oeh billighet, sjelfve fått umgälla deras rättsinnighet^ verkar

sådant till ett annat bedömande."

Under det riksens ständer sålunda rådslogo, med en ovanlig enig-



422

het gingo alla regeringsönskningar till mötes, äfven med uppoffring af

deras nyligen vunna konstitution, handlade Karl den XIII med stort

eftertryck i landets utländska förhållanden. På Karlslund, ej långt

ifrån Örebro, låg som nämdt den engelske ministern Thorntorn, under-

handlande om fred emellan begge rikena. Den kom ock till stånd på

samma dag (d. 18 Juli) emellan Kyssland och England, och emellan Sve-

rige och detta senare rike. Att England och Ryssland komrao öfverens

och det förra lemnade Ryssland all möjlig penningehjelp, derför hade kej-

sardömet att uteslutande tacka den svenska intercessionen; men om det

engelska kabinettet 1805 utan säkerhet öfverlemnat till ett kontinen-

talkrig oerhörda summor och sett, genom Rysslands hastiga afträde

från detsamma efter nederlaget på fältet vid Austerlitz, dessa summor

utan gagn för Englands intresse utbetalta och uppoffrade, så tog och

begärde det Storbritanniska kabinettet nu en säkerhet för Rysslands

ihärdighet i kampen för dess frihet, hvarmed, besynnerligt nog, äfven

den europeiska friheten, äfven kanske Englands hela existens stod på

spel. Ryssland skulle öfverlemna sina flottor i Englands vård, och 18

linieskepp, 12 fregatter erhöllo, såsom engelska tidningarne uttryckte

sig, skydd och fristad i de engelska hamnarna.

Den som nu ser Europas ställning och finner att Rysslands repre-

senterar despotismen, såsom den enda principen i den civiliserade verl-

den, och jemför den upphöjda ställning hvari detta land befann sig 1812

i sin strid mot verldsförtrycket, så skall man deraf finna, att det ifrån

denna tid förlorat mycket af sin makt, oaktadt de provinser dess till uni-

versalmonarki sträfvande regeringsanda inkräktat. Ty opinionen i

verlden, hvarigenom man herskar, är evigt förlorad för Rysslands her-

ravälde i hvarje bröst som slår för hvad menskligheten eger högst.

Napoleon förlorade den efter kejsartitelns antagande steg för steg.

En Washington i Europa, hade han genom en vis, en liberal regering

säkrare derigenom kullstörtat tronerna för sina fiender, än han se-

dermera gjorde genom sina segrar. Alexander, gifvande sitt folk en

efter dess upplysning lämpad konstitution och styrande med stark

hand sitt rike, hade stått mera respektingifvande för Europa, än Ni-

kolaus med sibiriska förvisningsukaserna och bödelsyxan i ena han-

den samt förande med den andra sina härar mot de stater, hvilka

våga tala, tänka och handla för konstitution och borgerlig frihet.

Redan innan och långt för än den emellan norden och Stor-

britannien undertecknade freden kungjordes, hade Ryssland begärt
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Sveriges mediation mod dess gamla allierade Turkiet. Såsom sände-

liud frän Sverige afsändes general Tawast öfvor Ryssland till sin be-

stämmelse. Kronprint^en sjelf tillskref divam-n, upplysande om fran-

ska kabinettets erölVingslystna planer, och uppbjöd alla sina bemö-

<landen att förmå densamma till fred och fördrag med ryska tzaren.

Detta lyckades fullkomligen, och så började, oaktadt de franska seg-

rarne, faran för ryska riket betydligen förminska sig, i synnerhet se-

dan Napoleon efter Smolensks eröfring, emot livad klokheten bjöd,

emot Poniatowskis, Eugenes och de visares råd, ej lät Dniepern sätta

gräns för 1812 års fälttåg, utan sträckande sina örnars fart mot den

gamla kejsarstaden Moskva der fann genom Alexanders och ryska na-

tionens ståndaktighet och en ovanlig vinters stränghet målet för sin

lycka.

Det var icke utan att franske kejsaren vid öppnande af fälttå-

get 1812 fann den stora vigten af Sveriges biträde. Då han afslutat

sitt förbund med Österrike, afsände furst von Schwartzenberg, som un-

derhandlat derom ifrån Paris, en kurir till den österrikiske ministern i

Stockholm, grefve Niepers, för att förmå svenska regeringen till biträde,

och att genom en armé af 40,000 man i Finland hota Petersburg; men
detta afslogs. Ett krig, företaget att återvinna Finland, var nu icke

fördelaktigt för Sverige: dess kabinett kände tillräckligen de orsaker,

hvarigenom det gått förloradt, och så blindt hade kejsar Napoleons hat

varit emot f. d. konungen, så glömsk hade han varit emot det gamla
franska intresset för sin gamla bundsförvandt Sverige, det han ga-

ranterat åt ryska våldet allt hvad dess öfverlägsna vapenmakt kunde

eröfra från Sverige. Förgäfves hade ett mäktigt parti vid hans eget

hof tadlat detta afvikande från gamla franska systemet och den opo-

litiska utsträckning kejsaren gifvit åt häradens böjelser. Sådana felsteg,

ri gång begångna, låta aldrig reparera sig i verkligheten och båia

sina frukter vanligtvis med sig i släptåg. De gåfvo nu luft äfven åt

svenska kabinettets tänkesätt och rättfärdigade på dubbelt vis den af

detsamma beträdda nya banan i sin politik inför nationen. Då Sverige

året förut hade anropat kejsar Napoleons vänskap, då det vid de fran-

ska fordringarne önskat veta, hvad det kunde vänta för sina offer af

hans gunst, hade Alquier i sitt öfvermod yttrat: Åejsaren äskade först

ijcrninyar, hmnn frwja kunde nppstn, livad h. n>aj:t liouhj f/öra för
Sveriyc. Nu gat Karl d. XIII deremot till svar att han ville endast

bibehålla och försvara sitt rikes lugn och vore villig att antaga tysk
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och österrikisk bemedling för allt-hvad som hade afseende på det

orättvisa infallet i Pommern.

I begrepp att afresa till sin armé, gjorde Napoleon ännu ett för-

sök att återföra Sverige från Ryssland genom förnyade anbud, och be-

gagnade i detta afseende Signeul, som var i Paris. Han fick uppdrag

och bref från kronprinsessan till kronprinsen och afreste till Örebro.

De utsigter, som lofvades, stodo till vidd och beskaffenhet i stor lik-

het med dem, som 1806 och 1807 gjordes åt Gustaf Adolf, men då

voro de gjorda med stor uppriktighet, nu endast aftvungna af nöden och

med det brinnande hatet i bakgrunden^ hos Napoleon mot kronprinsen.

I alla fall understöddes de hvarken genom säkra bidrag i penningar eller

af andra garantier, än svenska vapnens egen lyckliga framgång. Nu
voro ock förhållandena helt annorlunda; då egde Sverige Finland och

kunde i några dagmarscher komma till Petersburg ; nu måste först detta

land eröfras. Emellertid verkade Signeuls ankomst till Örebro några

dagars öfverläggningär icke för ändring af system, men till svar; men
äfven dessa verkade oro och sömnlösa nätter hos den sluge ryska mi-

nistern. Signeul återsändes och Sverige fordrade såsom första vilkor

Norges afträdande genom Napoleons medverkan. I Dresden fann Sig-

neul kejsaren, som alldeles utom sig öfver sin forne löjtnants djerfhet

och slughet, utbröt i de häftigaste uttryck: negociationen förföll och

Napoleon ilade emot sitt öde.

Efter freden med England öppnade svenska regeringen genom ett

öppet manifest (af d. 29 juli) sina hamnar för alla nationers flaggor

och den engelska handeln fick ny fart; härigenom, oaktadt icke något

krigsmanifest emot Frankrike utgått, var egentligen isen bruten och

kriget väl ej offentligen mot denna makt börjadt, men dock att förutse.

Då Napoleon biföll prinsens af Ponte Corvo antagande af den er-

bjudna tronföljden, så sade han till det svenska sändebudet, med
hvilket han hade derom diskussion, att både han, kejsaren, skulle deraf

hemta stora ledsamheter och baron Lagerbjelke skulle falla ett offer

för detta val. Dessa ord voro profetiska och gingo i fullbordan.

Knapt började svenska förhållandena blifva invecklade, förrän Lagerbjelke

återkallades, och d'Ohsson ersatte hans ställe som chargé d'aöaires.

Huruvida denna disgrace var en följd af politiska förhållanden, den

underdånighet, hvarmed Lagerbjelke tjenade Napoleons vilja, hans fi-

enders såsom Signeuls illasinnade rapporter eller hans egen finansi-

ela förlägenhet är svårt att afgöra. Lagerbjelke tillskref sin rapell
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åt sina fienders, v. Kngoströms och Signeuls intriger, dessa åter åt

den senare omstSiulit^heien. Han blef sålunda under det svenske

kronprinsen hade omfattat motsatta åsigter, under det svenska härar

kämpade på Tysklands falt, en lugn och sysslolös åskådare af den all-

månna striden i Frankrikes hufvudstad, sjelf förvånad öfver desamma,

djupt slagen af egen förhlgenhet och af den brutna äregirigheten. Det

lyckades honom först "20 år senare med tyngden af sin ålder, med

sina alltid despotiska åsigter, att åter vinna en taburett i konungens

rådkammare, men hvarken gaf nationen åt denna utnämning sitt bifall,

eller förstod han att tillkämpa sig det genom de hos honom inne-

boende egenskaper. Med sitt ljusa förstånd, med sina kunskaper, sin

erfarenhet af verlden har han snarare bidragit att man i styrelsen

arbetat emot tidens anda, än han sökte att förmå regeringen be-

träda dess väg: han såg öfverallt faror, äfven i Sverige, för laglösa

utbrott af frihetsyran, oaktadt intet tolk tåligare fördragit gäckade för-

hoppningar af sin regering, än det svenska.

Sedan baron Alquier af sin kejsare blifvit återkallad på den re-

gerings begäran, hos hvilken han var ackrediterad och hvars värdig-

het han på det mest obehöriga sätt sökt förnärma, qvarstannade som

ombud mr de Cabre. Medan ryska ministern Suchtelen var i Örebro

under loppet af riksdagen, och de vigtigaste ärenden, stridiga mot fran-

ska intresset der afgjordes, låg han i Stockholm i overksamhet, lidande

under allt det inflytande Rysslands lycka gifvit dess sändehud vid

svenska hofvet, och kunde deremot föga eller ingenting uträtta. Genom
den inskränkning tryckfriheten äfven led, urståndsattes han att i op-

positionstidningarne höja nationens känslor för Frankrike. Han in-

skränkte sig nu till intriger, efter hvad svenska berättelser af utrikes

ministern (i jan. 181 3) gåfvo tillkänna, för att kasta oenighetsfrön inom

konungaborgen, det vill säga emellan konungen och hans adopterade

son på sätt som Napoleon gått tillväga inom den svenska kungliga fa-

miljen, och såsom följd deraf sändes han under polisbetäckning öfver

gränsen. Men dessa af svenska regeringen mot Napoleous ombud upp-

gifna beskyllningar angåfvos aldrig närmare till sm beskaffenhet och

då det ibland bildade folkslag alltid varit ett bruk att ej kränka den

säkerhet och den aktning främmande sändebud åtnjuta, der de äro ac-

krediterade och då det — när man anser sig nödsakad att afvika ifrån

dessa af nationerna antagna grundsatser, — det alltid af regeringarne

blifvit ansedt för skyldighet att faktiskt på stöd af offentliga doku-
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menter ge försvar för ett sådant förfarande, och svenska regeringen al-

drig gjort det, har historieskrifvaren fullkomlig rätt att anse dessa upp-

gifter endast af den politiska ställningen frambragta.

I Stockholm befann sig under brytningen af alla dessa förhållan-

den såsom österrikiskt sändebud en af dess utraärktaste män, både ge-

nom sin tapperhet och sina talanger. Det undgick icke det österrikiska

kabinettets skarpsinnighet, under inseende af århundradets förste och

konseqventaste diplomat, furst Metternich att Sverige genom sitt läge un-

der en kraftig ledning komme att väga mycket i vågskålen då den väntade

striden emellan Ryssland och Frankrike skulle utkämpas. Det föll der-

för med sitt val på en representant, fullkomligen motsvarande ögonblic-

kets vigt och sin regerings förtroende. Hans lätta, hans älskvärda sätt

att vara förskaffade honom i den svenska hufvudstaden allas vänskap

och framför allt kronprinsens. Han hade, till den senare, när han ville

ett ständigt tillträde. Kämpat hade de emot hvarandra under mot-

satta fanor och det ena ögats förlust vitnade om hans mod. Hans

utseende var vackert och intog äfven det vackra könet för honom. Till

de varma förhållanden, hvilka 1812 och 1813 ända till slaget vid Leip-

zig herskade emellan svenska och österrikiska kabinetterna, bidrog grefven

isynnerhet. Sedermera kallade kriget honom till ett betydligt befäl i

sitt fäderneslands armé, och efter Napoleons fall anstäld vid Marie

Louises hof, har han stått i de närmaste förbindelser, ännu under Na-

poleons lefnad, med denna furstinna, hvilka endast döden kunnat bryta.

Kronprinsessan af Sverige, hvars vistelse i Paris nyss omnämdes

i sammanhang med Signeuls beskickning, hade med sin son arfprinsen

Oskar, endast på ll:te året, senare än sin gemål beträdt sitt nya fo-

sterland och dess hufvudstad. Uppfödd var hon i hela söderns yppig-

het, van vid dess behag, dess förströelser, dess milda klimat: hon kom
till norden just i den obehagligaste årstid och kunde således icke prisa

ombytet. Drottningen var gammal, hade med kronprinsen olika va-

nor: fördomen att se en köpmans dotter vid sin sida, hvilken ock snart

skulle ärfva hennes upphöjda plats, verkade både mindre förtrolighet

och slutligen äfven köld. Inga skådespel, inga sysselsättningar kunde

fördrifva ledsnaden, som uppfylde kronprinsessans timmar i slottets salar:

hon längtade lika mycket tillbaka till sitt fädernesland, som hennes gemål

hade traktat efter Sveriges spira. Efter några månaders förlopp återvände

hon till Paris för att der icke blott dröja till dess Karl Johan besti-

git Sveriges tron, utan intill den dag, dä hennes son gick att förena
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sina (lagar med en af Europas skönaste furstinnor och ge en borgen

åt beståndet af sin ätt.

Kronprinsessan ijvarblef uti Paris, föremål fur franska kejsarens

välvilja under hela den tid Sverige stod med Frankrike i fiendtlig be-

röring, I forna tider hade en ömsesidig kärlek brunnit emellan henne

och Frankrikes blifvande kejsare. Brödren var gift med hennes syster,

och Napoleon, nyligen general, men finnu ej i kolossal ryktbarhet genom

sitt italienska fälttåg, önskade att vinna hennes hand. Det var endast

föräldrarnes motvilja, hvilka ej ville hafva mer än en dotter gift med

korsikanare, som lade ett hinder för hennes förening med årtusen-

dets störste man. Denna föräldrarnes vedervilja kunde hon aldrig för-

låta dem; dock syntes hon af lyckan vara kallad att pryda en tron.

Då Frankrike ej föll på hennes lott, erhöll hon genom sin förening

med Bernadotte, den det urgamla Sveriges och Norges, som burit

Margareta, nordens Semiramis, Kristina, Gustaf Adolfs ryktbara dotter,

Lovisa Ulrika, Fredrik den stores syster och moder till Gustaf den III.

Hennes hand var ämnad ät en annan fransk general, Duphot, men
han föll ofler för ett folkuppror i Rom och strax derpå vann Berna-

dotte hennes kärlek. Hon lefde i Paris under namnet af grefvinnan

af Gotland, skild från alla politiska intriger och förhållanden, endast

i njutningen af lifvet. Efter sin återkomst till sitt rike, såsom Sveri-

ges och Norges drottning, var hon mera att anse såsom en lycklig far-

mor åt de gladaste förhoppningar åt nationen, än såsom regerande

furstinna. Hon blandade sig i ingenting och i detta afsende högst olik

sitt franska köns hersklystnad. Hon var förträfflig hushållerska med
en stor förmögenhet. — Detta i förbigående nämdt.

Knapt hade riksdagsbasunen afblåst riksdagen i Örebro förrän kron-

prinsen skyndade till Stockholm och derifrån strax till ett möte i Äbo

med kejsar Alexander. Detta möte kommer alltid att göra epok i nor-

dens historia, såsom grunden för en ny politik för densamma och" der

Sverige afsvor sitt hat mot sin arftiende och Ryssland lofvade fred och

lugn åt sin ädelmodige granne.

Under vintern 1812 hade vislats först i Stockholm och sedan i

Petersburg en general Benting, engelsman, förmodligen i sin regerings

uppdrag. Det var en man med godt hufvud, vackert utseende, behag-

liga maner, som kunde anstå och behaga tvänne sådana män som Alex-

ander och Karl Johan, men af en äfventyrareanda. Han föreslog för

den svenske kronprinsen ett möte med kejsaren, men som denna idé
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endast utgick från Bentings hjerna, fastade den förre åtminstone en-

dast en ögonblicklig upprbärksamhet dera; raen kommen till Peters-

burg och i nära beröring med kejsaren, uraktlåt han ej att förnya detta

förslag. Kejsaren gouterade och händelserna och begge staternas in-

tressen påskyndade det. Bjudningen utgick från Kyssland och Åbo

blef mötesplatsen. Denna kronprinsens afresa var en hemlighet i lan-

det, under det att den i Finland flera veckor förut omtalades. Om
finska folkets uppmärksamhet, hvars kärlek med tårfulla blickar hvi-

lade vid minnet af svenska tiden, riktade sig på utgången deraf, så var

icke mindre svenskarnes derpå fastad. De väntade ofantliga resultater

af detta sammanträde, rådfrågande mera sina lifliga önskningar än

möjlighetens röst. Denna möjlighet stod beklagligen i förbund med
Kysslands lycka.

Karl Johan var den 24 ang. återkommen till Stockholm och den

26 gick han ombord, åtföljd af hofkansleren baron Wetterstedt, ryske

generalen Suchtelen och engelske ministern Thornton samt några adju-

tanter, till Finland, redan der andra dagen stigande i land och införd

till Åbo med de största ärebetygelser. Med kejsaren voro den berömde

Armfelt, rikskansleren Komantzow, grefve Tolstoy, krigsministern Arak-

tchejeff och generaladjutanten Kutusof. Allt hvad uppmärksamheten

kunde ge lysande, förtroendefullt och smickrande erbjöd Alexander åt

sin välkomne gäst. Staden var illuminerad, skeppen flaggade, kejserlig

hedersvakt för det hus, hvari han bodde, alla Kysslands ordnar honom

öfverlemnade, kejsarens första besök — allt användes för att för alltid

fästa den svenske kronprinsen vid ryska intresset. Det syntes som en

personlig vänskap lade en okuUstötelig grund för förtroendet i norden,

men dervid dömde Karl Johan mer efter sig, räknade för mycket kan-

hända på erkänslans inflytande öfver politiken, på samma högsinthet

hos emottagaren af en välgerning, som hos gifvaren, pä samma tänke-

sätt efter räddningen som under faran. Det första sammanträdet va-

rade flera timmar ensamt emellan sjelflierskaren af ryska riket och den

svenske kronprinsen. Här vägdes endast utgången af franska kriget:

kronprinsen förnyade sina skriftliga råd att icke inlåta sig i afgörande

slagtningar, att blott införa— genom reträtten — franska härarne i djupet

af Kyssland och sedan, när dessa, skilda från sina ressurser, voro tryckta

af årstiden, af brist på allt i ett förhärjadt land, då med kraft under

vinterns köld börja operationerna i länder, der allt räckte den ryske

krigaren handen till seger och allt bådade undergång åt den franske sol-
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ilaten. Det säges äfven att vid fiamställningen af Moskvas fara, för-

störelsen i denna urgamla, i ryska religionen heliga stad kom i fråga,

kanske bestämdes och afgjordes. Åtminstone voro vissa symptomer

till ett sådant råd hörbara på Stockholms slott, i kronprinsens salar,

då första underrättelsen ankom om Napoleons seger vid Borodino och

om hans intåg^ande i Moskva. En viss häpenhet kom det ryska partiets

ansigten att blekna: man kunde ej veta om Alexander höll protvet,

och Cesar och hans lycka tycktes kullslå alla menskliga beräkningar.

Men då var det kronprinsens ord som uppehöll modet, han lät förstå

att Moskva skulle blifva en graf, ett slut för franska krigsl3-ckan, och

följande kijrir bragte redan tidningen om branden och lade tillförsigt

i de darrande diplomaternas bröst.

Efter dft krigshändelserna och deras följder blifvit öfvervägda,

efter det Alexander och Karl Johan hvar och en å sin sida försäkrat

hvarandra en inbördes vänskap, oberoende af lyckans skiften, blcf fråga

om den ersättning Sverige var genom traktaten utlofvad för förlusten

af Finland. I politiken, säger Karl Johan sjelf i ett bref till Napo-

leon, gifves det hvarken vänskap eller hat och sålunda var det icke

underligt, att den förre genom det fastaste förbund ville försäkra sig

om erhållandet af Norge, såsom vinsten från en stormfuU tid för sin

östliga granne. Ryssland, hvilket i början af året utan tvekan derpå

gifvit sin förskrifning, emedan detta oflVet för dess säkerhet på svenska

sidan högst kunde kosta det några menniskolif, gjorde inga svårighe-

ter att förnya de skrifter det redan hade undertecknat i denna väg,

men då fråga blef att det skulle restituera endast Alandsöarna, såsom

af föga vigt för besittningen af Finland, men högst maktpåliggande

för svenska hufvudstadens säkerhet, då erfor svenske underhandlaren

grefve Wetterstedt icke denna beredvillighet. Han tycktes i början i

sina fordringar vara ceftergiflig, från många af de ryska negociatörerna

syntes till och med ett medgifvande icke omöjligt men då kunde grefve

Suchtelen icke hälla sig från häftiga utbrott öfver Sveriges näsvishet

att våga framställa en sådan begäran. "De^ är en skamlöshet att

hrgära whjot sådant" sade han till Wetterstedt, och denne gaf lika

bittert till svar: ^shnnlösheten Icommet- ej ifrun dcns sida^ som åter-

fordrar sitt, läan sJcamlösheten lommer ifrån den, som tagit det

och sfdcrmcra vårjar att hru/,a ett djjlili ord.^ Men andra ryssar

trädde emellan och i ögonblickets artighet gick man så långt, att den

började till och med att väcka svenskarnes uppmärksamhet och miss-
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tankar om mindre uppriktighet å Kysslands sida. Då vid en konfe-

rens hade grefve Wetterstedt med sig en af sina sekreterare, en ung

man, baron Lagerheim, sedermera en af de skickligaste embetsmän sven-

ska statförvaltningen egt, en förträfflig, redlig karakter, med stora åsig-

ter, en ovanlig verksamhet och redbarhet framför allt, kanske endast

med det felet att lägga något för stor vigt vid sitt personliga värde.

Kedan vid i fråga varande tillfälle visste han att göra sig gällande,

och det berättas att då det i rummet icke fans tillräckligt antal af

stolar tog rikskansleren Komantzow sin egen stol, ställande den till

den unge sekreterarens tjenst, för att visa, att den ryska nationalka-

rakteren vet att förträffligen lämpa sig efter omständigheterna.

Det undertecknades en ny traktat, med endast Norges besittning

till föremål och deri Kyssland förband sig att med en hjelpkorps af

35,000 man understödja underläggandet af detta rike under Sveriges

spira. Rikena garanterade hvarandra sina besittningar och sina grän-

ser och Rysslands ända till Weichselns stränder. Då emellan grefve

Suchtelen och Sveriges kronprins fråga om Polen uppstod, sade den

senare att kejsaren kunde sätta någon af sina bröder på dess tron.

Den lille fine holländaren (Suchtelen är nämligen född i Holland) sva-

rade spetsfundigt, ^h varför idce sig sjdf?'' Kronprinsen slog strax

bort ämnet, finnande att han var genomskådad.

Då Stockholms invånare, då svenska folket erforo kronprinsens

afresa till Finland för att hafva ett möte med Ky-sslands kejsare, hop-

pades de mer deraf än de hade rättighet till. Man trodde med till-

försigt att vid denna sammankomst mindre Kysslands än Sveriges för-

del skulle afses. Stor blef förvåningen, då intet annat resultat deraf

blef synligt, än förnyade rustningar i Sveriges hamnar, men sinnena

voro dock lugna eller lugnade i den tillförsigt nationen ännu hade till

kronprinsen, att icke annorlunda kunnat ske. Anstalterna voro likväl

utomordentliga och ryktena fiögo öfver Danmark till franska auktori-

teterna, hvilka med skäl började att fatta farhågor. Hertigen af Cas-

tiglione skulle taga sitt högqvarter i Berlin, dit ock enligt hvad fran-

ska och tyska tidningarna förkunnade, stora truppmassor samlades för

att hafva ögonen på hvad dessa frän Sverige förkunnade rustningar

kunde betyda. Utanför Karlskrona ligger som bekant Hanö, hvarest

engelsmännen, under den korta tid kontinentalsystemet afbröt alla

öppna kommunikationer med Sverige, hade tillhåll för sina flottor.

Xu voro der icke mindre än 200 skepp församlade till transporter:
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vid Göteborg låg engelske amiralen Sanmarez med flora linieskepp,

och svenska örlogsfartyg voro i jemn rörelse emellan Stockholm

och Karlskrona, förande trn[iper till detta senare ställe. Sjelf reste

kronprinsen till Linköping, men vände hastigt tillbaka till hufvudsta-

den. Då var just ankommen den obehagliga underrättelsen om slaget

vid Borodino, i början förkunnande en seger af afgjorda följder för ry-

ska makten, sedermera förvandlad till nederlagets skräckbilder, haf-

vande Moskvas förlust och brand med sig. I Finland lägo 30,000 man
under dervarande generalguvernör Steiniieils anförande färdiga att gå

ombord för att ställa sig under Karl Johans befäl. De vigtiga hän-

delser, som tilldrogo sig i hjertat af ryska staten, nödvändighoten att

ega vid Diina en tillräcklig vapenstyrka för att här på flanken icke

blott kunna hålla fransmännen i tygeln, utan äfven hota dess kommu-
nikationer, gjorde att denna i Finland församlade armé, hvilken redan

från sommarens början afvaktat händelsernas utveckling, fick en an-

nan riktning och med kronprinsens bifall och råd gick till Riga och

gaf utslaget der åt ryska vapnens framgång.

De i svenska haranarne församlade trupper, hvaraf en del redan

var gången ombord, utskeppades ånyo och expeditionen fick ett upp-

skof af några månader. Dock förblef under loppet af denna tid Sverige

alltid i en hotande, i en krigisk ställning, med handen vid svärdet

och alltid färdigt att vid första vink draga i striden. Dess ställning

till Ryssland och England blef den mest förtroliga, under det förhål-

landena till Danmark, från hvilket man ville rycka Norge, blefvo spän-

dare med hvarje dag.

Under denna tid hade den unge arfprinsen nalkats den ålder, då

fadren med allvar skulle tänka på utvecklingen af alla hans anlag och

hans framtida bildning. Det var derigenom Karl Johan kunde ge sven-

ska folket en borgen för sin framtid. Den unge prins Oskar fick nu

sitt eget hof, sin egen guvernör, sin egen svenske lärare, ty en fransk,

Lemoine, hade medföljt från Paris. Valet af guvernör föll på baron

Cederhjelm, en gammal utlefvad man, mycket känd för sin qvickhet,

upplyst och bildad genom långvarigt vistande i Frankrike. I afseende på

lärare var man länge villrådig, och den ryktbare Geijor, Sveriges förnäm-

ste häfdatecknare, gjordes anbud, men han kunde ej dragas ifrån forsk-

ningarnes väg till äfventyret att bilda en furste, sitt lands blifvande

fSrtröstan, och man antog då i dess ställe en föga känd ung man, Tann-

ström. Om ett klart, ett ljust förstånd utgör första hufvudvilkoret hos
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en lärare för att inge en lärjunge rediga och tydliga begrepp, så kan

man säga att detta val var det sämsta, livilket kunde träffas. Oredig-

het i tanke föder oredighet i framställning och man har blott behöft

att tala i ett ämne med denne hos svenske kronprinsen Oskar i li-

terärt afseende vigtige mannen, för att finna halten af hans värde. I

öfrigt redlig man, var han likväl full af fördomar, lätt att leda och kom
särskildt att utöfva det olyckligaste inflytande på akademiernas sty-

relse. Allt hvad som vid bildningen i Sverige vanvårdats i ordets

egentligaste bemärkelse ligger i icke obetydlig mån hans minne till

last: i detta afseende stod svenska styrelsesättet otvifvelaktigt näst ef-

ter de söderländska katolska ländernas i fåvitskhet. Att denna härliga

blomma, prins Oskar, med stora naturanlag, med goda föresatser, un-

der ledningen af en sådan man som Tannström ej förqväfdes, har den

att tacka sin egen kraft och andra män, som äfven kommo att stå

vid den unge prinsens sida, såsom den namnkunnige Berzelius, lika

klar i sina åsigter, lika förträflQig menniska, som stor kemist.

Åt arfprinsens guvernör gaf Karl Johan en instruktion som

till sitt innehåll berättigade till stora fordringar: "En furste bör ej

frukta att våga sitt lif för att befordra det enda stora föremålet, sitt

lands ära och välstånd; han bör döma utan passion och med detta

vördnadsbjudande lugn, som utmärker goda regenter. Jag öfverlemnar

honom åt er i en ålder, då han eger förmåga att mottaga och bibehålla de

begrepp, som kunna bidraga till beredande af svenska folkets sällhet.

Upprepa för honom alltid att en svag regent är ett af de största straff,

hvarmed himlen kan hemsöka ett folk; att statens fall, inbördes krig

och folkens slafveri vanligen icke äro annat än bedröfliga följder af

regenters brist på en kraftfull vilja; att ett krig väl är den största

olycka, som kan drabba en stat, men att omständigheter gifvas, då kri-

get är ett helsosamt medel, att åt en nation återgifva dess kraft, upp-

väcka dess forna anda och freda den för det missödet att förlora sitt

namn och blifva vasall under ett främmande herravälde; att, då ett

land sålunda hotas, och man icke, utan att gripa till vapen, kan undgå

vanäran, furstens val ej mera är fritt; och att man då måste våga allt

och allt uppoffra för att bibehålla statens sjelfständighet; att det är

då som hans själs styrka måste ådagaläggas, och han omgifva sin per-

son med män af ära och mod, utan afseende på deras politiska grund-

satser. Vid en dylik våda för samhället är medlet till dess räddning

att samfäldt möta dem, som söka att förtrycka det.
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Ni måste vänja min son att icke lenina sitt förtroende åt lätt-

sinniga menniskor eller slösare: de förre kunde förråda det af egen-

kiirlek, de senare för vinning.

Krigskonsten bör framför allt fästa min sons uppmärksamhet och

eder omsorg. En furste i vårt tidohvarf måste vara militär. Man har

erfarit livad gruUiga ölägenheter följt, då man satt en för sin monark

ansvarig general mot en befölhafvare, bvars beslut endast berott af ho-

nom sjelf. Min son bör derför i tid vänjas att trotsa årstiderna och

att draga all möjlig fördel af sina krafter, på det en stillasittande lef-

nad i en framtid ej måtte hafva inflytelse på hans sätt att se och att

vara verksam. Resor i bergstrakterna, besök i grufvorna, jemte sim-

ning och ridning, äro de öfningar, som stärka själens krafter, emedan

de påminna om krig och lifva föreställningen om faror, en föreställ-

ning som alltid måste vara till hands m. m.

Ibland de föremål, hvilka, när kronprinsen emottog riksförvalt-

ningen under konungens sjukdom, i synnerhet tycktes fästa hans upp-

märksamhet, var upphjelpande af landets åkerbruk. Från urminnes tid

hade riket haft brist på spanmål och ofta hade man varit nödsakad

att hemta sina behofderaf från främmande länder. Vanligtvis så

länge Pommern lydde under Sveriges styrelse kommo förråderna der-

ifrån och denna provins hade fördenskull, innan moderlandets behof

voro fylda, ej rätt att annorstädes afyttra sitt öfverflöd. I alla freds-

fördrag med Eyssland hade svenska regeringen betingat sig tullfrihet

för utförsel af betydliga qvantiteter, när nöden så påkallade, och van-

ligtvis blef denna rättighet begagnad. Detta behof af främmande säd

skulle emellertid alltid blifva en kräfta för landets finansiela ställ-

ning, så mycket mer, som mången källa till export genom Finlands

förlust var förtorkad, samt sillfisket äfven upphört att lägga sin tyngd i

handelns balanser till statens förmån. Genom de största uppodlingar af

det fruktbara Skåne, i synnerhet under Gustaf Adolfs sista regeringsår

medelst enskiftesförordning, d. v, s. utbrytning af byarne, fyldes väl

mången brist, men ännu voro i de öfriga provinserna, med få undan-

tag, behofven för stora för att ej kännas. I synnerhet hotade året 1812

genom en total missväxt i de flesta provinser att ge regeringen gräns-

lösa bekymmer på en tidpunkt, då landet var afskuret från all kom-

munikation med Tyskland, ingen undsättning frän Ryssland för krigets

skull vore att förvänta, och det midt under egna rustningar till ett

förestående fälttåg.
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Till att befordra åkerbruket och för att i en framtid sätta landet

^enom större uppodlingar i oberoende af främmande understöd, stif-

tades af den nye regenten lantbruksakademien, hvartill stora fonder

af de utstrukna utrikes skulderna vid Örebro riksdag anslogos. Det

stora ändamålet med denna akademi vans väl ingalunda, ty aristo-

kratiens dignitärer inträngde sig strax deri och följden deraf har blif-

vit densamma, som den ständigt blifvit och ständigt skall blifva af

dess inblandande i hvad som helst i Sverige, nämligen att förlama in-

rättningens kraft och verksamhet, men Karl Johans afsigt att vilja

gagna sitt nya fädernesland kan äfven i denna statsinrättning icke miss-

kännas.

De traktater, som voro med Ryssland afslutade och hvilkas ar-

tiklar, i hvad rörde Norge, skulle vara en hemlighet och som endast

blifvit England meddelade för att vinna denna makts biträde, upphörde

att vara det genom den ryske storkansleren Eomantzow sjelf. Det var

med ovilja, som han såg denna tillväxt pä Sveriges styrka, oaktadt han

sjelf vid fredsslutet framkastat hoppet derom i ett yttrande: med grefve

Löwenhjelm hade han vid traktatens afslutande gjort mångfaldiga svå-

righeter, hvilka endast undanröjdes genom kejsarens uttryckliga befall-

ning, och nu underrättade han sjelf den i Petersburg varande danske

ministern baron Blome om de emellan Sverige och Ryssland ingångna

fördrag om Norge. Denne var ej sen att derom tillskrifva sitt hof

och fick uppdrag att åt grefve Löwenhjelm, som befann sig i Rysslands

hufvudstad som svensk minister, göra en muntlig framställning om
Danmarks villighet att förena sig med de makter, som sökte bevara

sin handel och försvara sin sjelfständighet.

Det var tydligt att detta yttrande af Blome endast hade för af-

sigt att aflägsna Englands och Rysslands offensiva deltagande med Sve-

rige emot Danmark samt derigenom isolera det förra landet med sina

ouppfylda förhoppningar, väcka split emellan Danmarks fiender och

emellertid vinna tid och erfarenhet jemte möjlighet för kejsar Na-

poleon att skydda sig sjelf och dess danska lydstat. Då emellertid

både Ryssland och England hade framstält såsom en för den allmänna

saken förmånlig omständighet, att godvilligt indraga Danmark i nor-

diska makternas förbund, beslöt kronprinsen att begagna den danska

listen, ådagalagd i Biomes framställning, för att tala rent språk med
Danmarks konung. Den svenske ministern i Köpenhamn gaf derför in

en utförlig not, som upptog Biomes framställning och begärde danska
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re^'orinj;ons yttrande. I don lulndflso den voro instänimando med mi-

nisterns, lordrado Sverige Norges rike mot löfte att skydda Danmark
med en armé i Tyskland och att ej förr nedlägga vapen, än en full-

komlig ersättning blifvit vunnen för Norge. Denna not (d. 10 dec.)

satte danska kabinettet i on* upprörd sinnesstämning. Det dröjdes med
svar, under ofta upprepade klagomål öfver det bryderi, som en så ovän-

tad diplomatisk framställning borde uppväcka. Slutligen svarades för-

sigtigt, kallt men med en fullkomlig desavouoring af allt livad baron

Blome påstods hafva sagt åt grefve Löwenhjelm samt mot slutet med den

förklaring, att aldrig konungen af Danmark godvilligt skulle afstä åt

en annan makt en dol af sitt rike och de trogna innebyggare, som der

finnas.

Kojsar Alexander ansåg i början såsom ett brutet löfte å svenska

sidan, att noten till Danmark, utan föregången kommunikation i St.

Petersburg, blef afgifven, och likväl hade Sverige trenne ryska trakta-

ter, som lofvade det Norge. Med England hade Sverige intet fördrag.

och der vann icke dess mindre det emot Köpenhamska hofvet vidtagna

steget stort bifall, en omständighet som gaf åt svenska kabinettet de

-törsta förhoppningar, att England verksamt ville bidraga en dag till

ienna förening af begge nordens riken.

Denna vinter * vistades i Sveriges hufvudstad tidehvarfvets rykt-

baraste fruntimmer, baronessan Staöl von Holstein. Hon hade kommit
ifrån St. Petersburg till Sverige, medbringande hela tyngden af sitt

hat till kejsar Napoleon, som i Ryssland vunnit rik näring. Hennes

ankomst gjorde epok ej mindre i slottets salar, bland allt hvad Sve-

rige egde vittert och lärdt, än ock ibland hela nationen, till hvilken

hon på visst sätt hörde genom sin aflidne man svenske ministern ba-

ron Staöl. Till forna republikanska tänkesätt likstäramiga, hade ma-
dame Staöl och kronprinsen under fribetens tider i Paris' varit mycket

lierade och den dåvarande general Bernadotte hade flitigt besökt hen-

nes salonger, som på en gång upptogo frihetens varmaste vänner och

allt hvad Frankrike erbjöd snillrikt. Utom den vigtiga literära roll

€tt snille som madame Stael alltid måste spela, låg det i hennes

lifliga fantasi att äfven eftertrakta en i den politiska verlden. I detta

fall var hon mer än qvinligt ärelysten och en makt var och blef hon

genom sina skrifter, äfven för Napoleon, 1 första tiden, af denne kri-

• Vintorn emellan 181-2 och 1813.



436

gares lycka, då segrarne vid Montenotte, Areoli, Lodi inskrefvo hans

namn i odödlighetens tempel, var hon en af hans varmaste anhängare^

hade gerna varit hans Josefine och ådagalade i de bref, hvilka kom-

mit till efterverlden, mindre en beundran än en verklig kärlek. Se-

dan han intagit konsulatsstolen, sökte hon att göra hos honom icke

blott sitt snille utan äfven sitt inflytande gällande. Den mäktige man-

nen hade en vedervilja för hvarje qvinlig beblandelse med politiken, och

några sårande svar, antydande förakt, lade först grund till en bitter-

het dem emellan, som sedermera, då kejsarmakten bröt alla lagens^

former och den personliga säkerheten, genom förvisning och landsflykt,

steg till oblidkelighet.

Madame Staels ankomst till Stockholm var snarare den af

en mäktig furstinna, än af en författarinna utan fädernesland och med
intet annat svärd än sin penna. Det talades om intet annat än henne

:

allmänheten belägrade hennes vagn, hennes våning, för att se Corinnes

moder. Hon var på slottet och i synnerhet hos ministrarne i början af

sin sejour en hvardagsgäst: kronprinsen aflade ofta besök i hennes vå-

ning, och den gamla bekantskapen tycktes nu, under förändrade om-
ständigheter, han klädd med kronprinskronan, hon irrande med sitt

ryktbara namn, förskjuten från den älskade fädernejorden, lika varm

om ej varmare, än under den tiden, då man kände ingen annan titel

än citoyen, och röda mössan var symbolen på jemlikheten. Dessa för-

sta uttryck af varm tillgifvenhet, detta ovanliga förnyande af gammal
bekantskap under andra former, andra förhållanden, voro likväl för starka

för att kunna vara långvariga. Snart gjorde madame Staél sitt lynne

gällande, ville aflägsna och tillsätta ministrar och gjorde derigenom alla

ledsna vid sig. I början af hennes vistelse i Stockholm hade vänska-

pen emellan, utrikesministerns gemål och henne varit varmare än en

ny bekantskap plägar vara. Knappast fann hon, att hvarken hennes

snille der i längden hade någon näring eller hennes intriger der några

öron, förrän hon öfvergaf bekantskapen och började att vända sina

vapen emot denne vid Karl d. XIII:s hof mäktige man. Med våren

beslöt hon att lemna Stockholm och allmänna rösten var, att den sven-

ske kronprinsen var glad att ett snille, lika så omfattande som hans,

en ärelystnad, som vid det minsta fann sig förnärmad och kunde ge-

nom sin penna ge dödsslag åt sin motståndare, en intriglystnad, som

satte oro i hofvets salar, aflägsnade sig från Mälarens stränder och att.

hennes afresa kunde ske med alla yttre tecken till en varm tillgifvenhet.
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Under sädana förhållanden gick året 1812 i sin graf och nalka-

des det nya med sina obekanta öden, med sina säkra blodbad och ut-

tömningar af alla nationens krafter. Allt var i en försturande jäs-

ning, hvarur lif eller död skulle framgå. Striden var säker, utgången

oviss. För Sverige skulle det nya året i synnerhet bli märkvärdigt,

emedan under loppet af detsamma något från dess förares sida måste

tillgöras för att ej förlora nationens förtroende, sedan 1812 torflutit

utan gagn för Sveriges synliga intressen. Hvad som var lofvadt der-

för, låg fördoldt i traktaternas mystiska mörker och var ännu ej up-

penbaradt för folkets öga. De första dagarne af januari uppdrogs ri-

dån af första akten genom utrikesministerns rapport till Karl den XIII

om Sveriges förhållande till Frankrike. Det var väl icke krigsförkla-

ringen ännu mot kejsardömet, men det var nästan detsamma, emedan

den antydde den bana, hvarpå regeringen skulle gå: det gaf derjemte

åt Napoleon tillkänna, att han äfven snart bland sina trender skulle

komma att räkna på slagfältet svenska krigare och sin forne underfalt-

herres snille, I denna berättelse namnes först offentligen, att den nor~

disha lialjöns sjelfständi(j]ujt utgjorde det oafbrutna ämnet för ko-

nungens omsorger, och att till vinnande af detta stora och vigtiga fö-

remål ingen uppoffring af svenska folket borde förvägras.



Norges förening med Sverige.

(Ur Lundblads memoarer *).

1.

Inledning. — Förberedande kabinettspolitik. — Karl Johan på tysk botten. — Karak-

teristik af hans omgifning. — Fiendtligheternas utbrott. — Freden i Kiel.

Napoleon var nu pätagligen väckt, på ett föga angenämt sätt, ur

sin villa i afseende på Sverige. Fallen från den oerhörda höjd af makt,

hvarpå han stått, hvarpå han föraktande sett ner på nationens rättmätiga

fordringar, sökte han att afvända stormen ifrån norden genom goda ord.

Hertigen af Bassano förklarade att kejsaren ville undvika ytterligheten

af ett krig; han åberopade kejsarens rätt till konungens vänskap, han

framhöll att kejsaren icke ämnade ändra system eller afvika från sin lif-

ligaste önskan att förekomma ett fredsbrott, hvilket af kejsaren skulle an-

ses som ett borgerligt krig. Men dessa vackra uttryck höjde endast vär-

det af Sveriges vänskap för Kj^ssland och tjenade ej att göra en ändring

af dess politik. Det ringa värde, kejsaren satt till Sveriges vänskap,

hade han bevisat just pä den tiden det deraf var i behof, då det an-

ropat hans mediation mot Kysslands anspråk: med borgerligt krig för-

stods utan tvifvel ett krig emellan bundsförvandter. Men hvad öde var

bestämdt åt Frankrikes allierade?

Emellertid väckte den slutliga afgörelsen af denna vigtiga krigs-

fråga liflig öfverläggning, ty ehuru kronprinsen ännu handlade med na-

tionens fulla förtroende, kunde ett lidet nederlag på andra stränder

än på de svenska både sätta Karl den XIILs krona och Karl Johans

tronföljd i fara. De franskt sinnade, och dessa voro ibland sjelfva ar-

* En jemförelse med Kristian \'III:s memoarer erbjuder sig sjelfmant

nd denna afdelning. Framställningarne supplera hvaraudi-a.
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mécns officerare ganska många, väntade endast olyckor för att kunna

framträda ur sin overksamhot och höja nationens tänkesätt både i af-

seende på Frankrike och Kyssland. Detta insågs nogsamt: en allmän

brist på spanmål ökade de styrandes förlägenhet och vådan att upp-

träda först i Tyskland, innan ännu ej Xorge var vunnet, var synbar

och likväl nekade, förutan ett sådant uppträdande, England allt subsi-

die-biträde. "Frågan om det är krig eller fred har varit mig ganska

brydsam; man har velat suga sötman af både det ena och andra och

nu i tre veckor har man derom öfverlagt", * säger svenske krigsmi-

nistern, en af de kraftigaste män, Sveriges senaste tidehvarf kunnat

uppvisa.

Under denna villrådighet till fattande af bestämda beslut fort-

gingo underhandlingarne med England. Engelske amiralen Hope kom
till Stockholm för att afsluta och förmå kronprinsen till slutligt afgö-

rande. Man både ville och ville icke. Man hade sökt spanmålsund-

såttning från detta land, men detta nekades. "Jag tror, utan att för-

stå politiken," säger "Wirsén, "det ett mera decideradt språk med en-

gelsmännen, än som nu hålles, skulle skaffa oss både sädeskorn och

guldkorn, men jag misstager mig väl," Men ehuru traktaten med
England mot slutet af februari ej ännu var tecknad, började likväl Sve-

riges politiska omständigheter med hastig fart att utveckla sig. Trupp-

rörelserna började och den 3 mars underskrefs traktaten, efter långa ne-

gociationer, ty England hade, ledt af sitt handelsintresse, länge motstått

att medge Norges förening med Sverige. Lord Liverpool gaf i öfverhu-

set om förhållandena med Sverige denna förklaring: "De förbindelser,

hvari man genom traktaten med Sverige inlåtit sig, voro, när man be-

traktar tiden, då den ratificerades, visa och billiga. Man hade ansett

i sin ordning att Sverige borde hafva någon ersättning för Finlands

förlust, så mycket mer, som man under ett krig med Napoleon satte

ett stort värde på dess medverkan. Sverige hade till sin säkerhet emot

Danmark begärt Norge. Ryssland hade dermed varit tillfreds och Eng-

land i vissa fall äfven; likväl hade England föreslagit att man skulle

söka att med godo furmu konungen af Danmark att biträda förbundet,

hvilket dock helt och hållet misslyckats".

Hufvudvilkoren i det med England afslutna förbund voro:

1:0 Sverige uppställer minst 30,000 man på fasta landet mot de kon-

• Statssekreteraren för krig.«departementet Wir.séns bref till Adlersparre

af den 28 dec. 1812.
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trakterande makternas gemensamma fiender. Denna armé skall i för-

ening med de ryska trupperna, efter redan upprättade traktater, ope-

rera under kronprinsens af Sverige befäl.

2:o. I Englands biträde af de emellan Kyssland och Sverige

existerande konventioner ligger äfven dess förbindelse att genom vän-

skaplig bemedling eller om så skulle behöfvas, genom dess sjömakt

medverka till Sveriges och Norges förening för evärdeliga tider. Lik-

väl skulle icke Norges förening med Sverige bringas tillväga genom

vapenstyrka förr än konungen af Danmark vägrat att biträda det nor-

diska förbundet under de vilkor, som blifvit faststälda mellan hofven

i Petersburg och Stockholm.

3:o. England skulle betala för de svenska truppernas öfverfart

och underhåll en million pund sterling för 1813.

4:o. England afträdde till Karl d. XIII och hans efterträdare

den från JbVankrike eröfrade ön Guadeloupe i Westindien, dock med
vilkor att icke utan Storbritanniens samtycke afyttra den.

Sålunda hade Sveriges politik vunnit allt hvad under det an-

tagna systemet kunde ske: "Assuransen om arrondissementet var gjord

så kraftig, som det möjligtvis kunde blifva: troligt är det äfven öboernas

uppriktiga mening att hålla ord. Men annat är likväl en redan gjord

gerning: resultatet måste nu alltid lemnas åt framtiden; de stora hän-

delserna tillåta ej att tiden uppehälles med att förut assurera Sveri-

ges possession. Man understödde oss ej i det fallet, och således måste

vi rycka framåt. Af flera skäl tror jag, att i den ställning det ena

med det andra kommit, är det en lycka, att stora händelser förestå:

det vill säga att spelet är högt. Det var så pass drifvet redan, att

man ej hade mera valet af ett försigtigt pass, nu måste man vinna

eller tappa codille" *.

Man vet af den framställning svenska kabinettet gjort det

ryska, och det svar, som derpå följde, att en förening af de trenne

nordiska hufvudmakternas intressen knappast kunde förväntas. Då
Frankrikes olyckor började att visa sig för Europa i hela sin vidd,

då det för Danmark blef problematiskt, om denna makt i sina rust-

ningar kunde åstadkomma den ersättning af krafter, som erfordrades

för att upprätthålla dess forna välde och att skydda dess bunds-

förvandter, fann konungen af Danmark tjenligt att pä fredens och

* Wirséns bref till Adiersparre ai' d. -20 Feb. 1813.
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underhandlingarnas vägar söka afvända den storm, som hotade att

utbryta öfver honom och att frånrycka honom den vackraste och

kostbaraste diamant i hans krona, Norge. Danske ministern Blome

vände sig till den engelske ministern lord Katlicarth i Petersbm-g i

detta afseende, men svenska regeringen hade öppnat ögonen på engel-

ska kabinettet och framstälde afsigten af danska hofvets fredliga

tänkesätt såsom endast åsyftande att vinna tid. Medan grefve Moltke

ilade till ryska hög(ivarteret, afsändes grefve J. BernstorlT med Bille till

London att göra anbud. Samtidigt infunno sig i Köpenhamn frän sven-

ska sidan grefve Mörner och frän ryska sidan kejsarens egen general-

adjutant furst Dolgoruki.

Såsom förebud af den fredliga tendens, danska politiken antog,

ansågs kaperiernas upphörande, att engelska handelsfartyg och krigs-

skepp kunde färdas utåt Elbe utan fara, och att det i fransk tjenst

stående danska sjöfolket, 2000 man starkt, under amiral Kockums be-

fSl återkallades frän Antverpen, der det låg. Äfven för att så mycket

mer förmå danska regeringen att deltaga i förbundet, nedstämde Sverige

sina fordringar att före den allmänna freden vara nöjd med Thrond-

hjems stift och fästningarne, men dock borde Danmark medgifva det

helas afträdande efter den allmänna regleringen af Europas angelä-

genheter, dä äfven Danmarks skadeersättning i land och folk skulle

bestämmas.

De till England afgångna underhandlarnes fordringar voro lik'

väl af den art och så högt spända, att ät dem ej lemnades gehör.

Förmodligen hade de betydligen nedstämts, om man lemnat tid

åt underhandlingar, men England gladdes att i de danska öfver-

drifna anspråken finna ett skäl att, nästan utan att undersöka dem,

förkasta dem. Ingenting mindre än danska flottans återställande eller

ersättning för densamma och för de i Köpenhamn tagna magasiner,

öarne Anholts och Helgolands återgifvande samt garanterande af det dan-

ska rikets integritet, fordrades och derför ville Danmark lemna 10,000

man till städerna Hamburgs och Lybecks besättande, för hvilken trupp-kår,

som ej vidare kunde användas, subsidier äskades. På dessa fordringar

lemnade England blott till svar, att engelska regeringen ingen under-

handling ville börja, utan i förening med R3'ssland och Sverige

och att danska hofvet, som redan blifvit underrättadt om beskaffenhe-

ten och vidden af de förbindelser England sig åtagit, borde vara full-

komligt öfvertygadt, att hvarken fred eller förbund kunde afslutas mel-



442

lan båda makterna på andra grunder, än de som voro fullkomligen

öfverensstämmande med Englands förhållande till Sverige och Ryssland.

De svenska underhandlarne i Köpenhamn, grefvarne Mörner och

Oxenstjerna kunde icke heller något der uträtta, hvartill den af ryska

kejsaren sände furst Dolgoruki väsentligen bidrog, i ty han långt ifrån

att ifrigt arbeta i svenska intresset, snarare antydde åt Danmarks ko-

nung Rysslands vänskap. De förstnämda lemnade i april den danska

hufvudstaden, och Karl Johans missnöje öfver den ryske eraissariens

uppförande vid danska hofvet yttrade sig högt, så att ryske kejsaren

fann sig nödsakad — till att aflägsna ifrån sig hvarje misstanke af ett

mindre redligt uppförande mot Sverige — att rappellera Dolgoruki, öch

till tecken af det kejserliga missnöjet fick denne icke en gång tillstånd

att infinna sig i kejserliga högqvarteret.

Ännu ett försök att försona Danmarks intresse med de allierades

gjordes i ögonblicket af de svenska truppernas öfverskeppande till Tysk-

land. Ombord på engelska örlogsskeppet Defiance, liggande i Kjöge-

bugt, voro grefve Wetterstedt och ryske generalen Suchtelen. En engelsk

officer öfverbragte ministrarne Thorntons och Wetterstedts samt den

engelske generalen Hopes bref, enligt hvilka de förre och Suchtelen

voro befuUmäktigade att jemka den tvetydiga ställningen emellan Dan-

mark och Sverige. Kronprinsen fordrade nu endast Throndhjems stift

till en början afträdt till Sverige och att 25,000 man danskar skulle

ställas under hans befäl att strida mot den gemensamma fienden.

Men dessa underhandlingar afbrötos i Danmark lika tvärt, som de dan-

ska blifvit afbrutna i England. Det upprörde danska nationalkän-

slan att frivilligt afträda Norges rike och att ställa sina söner under

en främmande, en mot danska intresset tiendtligt sinnad anförares be-

fäl. Öfver detta af Sverige äskade afträdande af Thondhjem ytt-

rade sig den sluge Wirsén också med sin vanliga skarpsinnighet: "Jag

vet ej hvad danskarne skulle ha för betänklighet att cedera det hela,

om de cederade det hvaraf det hela beror, så vida det ej vore för att få

ämne till ett gräl vid en kongress: således gör jag ej särdeles reflexion

på denna jemkning, den jag tror likaledes antages bon gré som sjelfva

hufvudsaken, men hvarigenom allt tiden förhalas." — Kronprinsen äm-

nade i händelse af frivillig afträdelse låta den berömde Adlersparre

ordna det nya styrelsesättet i Norge och efter vanan gascognerade han

derom till Wirsén. I det denne gaf Adlersparre prinsens afsigt tillkänna

slutade han med de orden: "Man talar om att sälja skinnet innan
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nian skjutit björnen, men jag känner ej diplomatiken. Jag måste tro

att det blott är en lämplig omtanke, förekommen i sin rätta tid, och

det återstår da ej annat att säga: eja vore vi der"!
*

Nu kastade sig danskarne i armarne på franske kejsaren: se-

gern vid Lutzen hade höjt deras mod, justiteministcrn Kaas ilade till

franska högqvarteret, och emellan Danmark och Frankrike tecknades

en allians i Köpenhamn af Alquier och Rosencrantz.

Tärningen var sålunda kastad: till kampen för den europeiska

friheten förde talrika skeppstransporter Sveriges krigare, medan ännu

kronprinsen qvarblef i Stockholm, dit de vigtigaste personer frän alla

stater samlades. "Höga främmande strömma hit hvarje dag," skrif-

ver "Wirsén, i nyss citerade bref, "och vårt högqvarter blir visst det

mest brokiga sedan trettioåriga kriget, kanske värre." Till Karl

Johan hade de förtr3-ckta folken ett uteslutande förtroende och på ho-

nom vändes alla blickar; likväl var han i sitt sinne ännu ej alldeles

lugn i afseende på sina bundsförvandters trohet. Den ryska trolöshe-

ten fruktade han djupt, och Dolgorukis uppförande i Köpenhamn gaf

honom mer än ett ämne till eftertanke. Sjelfve Karl d. XIII lät prin-

sen ej fara utan med en viss motvilja, utrikes ministern grefve v. Enge-

ström bad honom vid sin afresa påminna sig, att det vore den sista

armé Sverige vore i stånd att uppsätta. Karl Johan gaf denne patriot

sitt hedersord att så mycket möjligt spara den svenske soldaten: "ty

jag kan icke lita på de främmande makterna, derest jag ej står i spet-

sen för en egen här; eger jag den ej mer. så bli både jag och Sverige

öfvergifna af våra bundsförvandter." Grefve Wirsén skref till Adler-

sparre: "Ni får snart se h. k. höghet; jag behöfver ej bedja eder,

hvars erfarenhet och djupa forskning öfvergår alla andras, göra någon

reflexion på angelägenheten af att de fina och illistiga kabinetten

icke få draga oss för långt från vårt mål, ty då få vi aldrig Norge,

men det skadar ej att vederbörande få den varningen från alla håll,

till styrka för sin egen öfvertygelse, som är alldeles densamma."

Under det att kärnan af svenska arméen öfverfördes från Göte-

borg, Karlskrona, Skåne och Stockholm till Pommern, samlades vid

norska gränsen äfven en styrka under fältmarskalk Essens befäl, unge-

får 8000 man, och några trupper, dock knappast att nämna och att

anse såsom annat än depots, voro i Skåne under fåltmarskalk Toll.

* Grefve WirsOns bref till Adlorsparre af d. 8 Apr. 1813.

^
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Den verksammaste betäckning och säkerhet för svenska kusterna voro

engelska och svenska krigsskepp. En dansk författare, såsom geograf

af stor förtjenst, Malte Conrad Brun, hade gjort franske kejsaren upp-

märksam derpå, att den bästa diversion mot Sveriges kronprins var

att ifrån Norge ingå med prins Gustaf i spetsen för en armé i Da-

larne och derigenom söka att uppväcka ett borgerligt krig. Kejsaren

antog likväl ej detta förslag, som kunnat frambringa vådliga resultat i

afseende på borgerliga oroligheters uppkomst i Sverige. Norge gick

förloradt derigenom att man i en så äfventyrlig tid ej hade der en

krigisk anförare, ty hade derifrån ett infall i Sverige egt rum, med
20 å 25,000 man väl förda, hade denna styrka förr kunnat vara i

Sveriges hufvudstad, än hjelpen återkommen från Tyskland.

Den 14 maj lemnade Karl Johan Sverige, gående ombord i Karls-

krona, förkunnande i sin proklamation till sina qvarlemnade vapenbrö-

der, att Skandinaviska folkens förening vore grundad på en sund poli-

tik, som hade nordens lugn till föremål.

För att krossa Napoleons öfvervälde 1813 satte Ryssland och

England, under anförande af den svenske kronprinsen, alla driffjedrar

i rörelse. Ibland de medel man ville begagna för att bringa tvedrägt

bland partierna inom Frankrike och för att der uppväcka hatfulla min-

nen, var Victor Moreaus personliga närvaro på den stora europeiska

skådeplatsen. Denne som krigare och menniska utomordentlige man
hade endast en sida, som var svag, att det alltid i republikens inre

stridigheter hade fattats honom detta politiska mod, att han alltid hade

detta misstroende till sig sjelf, hvarigenom man icke är mäktig att

beherska nationer. Moreau och Bernadotte hade alltid stått i vän-

skapliga förhållanden och den senare hade tjent under den förre. Mo-

reau hade sjelf haft en bestämd vedervilja att lemna sin fristad i det]

fria Amerika och förbyta det ensliga lifvets lugn mot vapenlifvet ochj

krigsäfventyren. Men han öfvertalades af sin fru, under hvars infly-

tande han väldeligen stod och af sin trogne adjutant, sin vän Rappa-

tel, som följt honom i hans landsflykt*. Kanske också hämden lågade]

ännu i hans hjeltesjäl och begäret att mäta sig med sin hatade mot-

ståndare på ärans fält. Nog af, hans bättre genius, som rådde honom]

att qvarstanna, måste vika för qvinnans böner, vännens råd och hanj

landsteg i maj i sällskap med ryske generalkonsul Svidin i Göteborg,]

* Eappatel uttrycker sjelf sin sorg deröfver att hafra bidragit till Mo-
reaus resa och sålunda till hans död, uti ett bref af d. 5 sept. 1813.
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UL-rifrån han öfver Ystad fortsatte resan till Stralsund. Der möttes

de republikanska lijeltarno Moreuu och BiTnadotte. Den föire kunde

ej vänja si^' vid de monarkiska formerna; han var i Frankrike och

Amerika så skild derifrån. Ofta glömde han sig och nyttjade Ber-

nadotte i stället för Prince Eoyal. Också tycktes han till och med låta

skönja ett slags öfvervälde från fordna tider, då han som general en

chef ledde de stora krigshändelserna, och då den andre som underordnad

divisionsgeneral var alltid van att lyda honom; derför eft-r de första

varma helsningarne efter första konferenserna visade Karl Johan huru

besvärlig den ankomne mannen var. Olika voro ock karaktererna.

Moreau, en lugn, enkel man, en nordisk karakter, ilöljande sin storhet

i det ringa väsende han gjorde af sina bragder; Bernadotte, med hög-

hetens anspråk, med sydländingens liflighet, med den gränslösaste äre-

lystnad att ensam taga äran af det föreslående f^ilttäget, dessa begge

personer, fastän fordom under de varmaste förhållandLU, fastän begge

dragna i den gemensamma striden af ett lika brinnande hat till Na-

poleon, kunde omöjligen i längden draga jemt. Med glädje såg Ber-

nadotte honom derför aflägsnad frän de nejder, der hans nordarmé

stod och bildades; utan sorg erfor han ock den tidning, som med-
delade underrättelsen om Moreaus dödliga sår och frånfålle såsom följd

af dem.

Pummern och Eugen voro besatta af en liten kår af 3000 man
under general Morandes befäl. Denna drog sig åt Elben, så fort som
de öfriga franska krigsskarorna tillbakaträngdes från hans grannskap

och från Berlin. Knapt hade han lemnat landet, förrän en svensk

styrka af 500u mun landsatte under anförande af general Sandels,

hvilken såsom guvernör öfver landet gaf tillkänna (å. 25 mars) att, sedan

Frankrike brutit freden och svenskarne återvunnit provinsen, hans ko-

nung återtog besittningsrätten af alla de åt franska undersåtare skänkta

domänerna. Småningom landstego de öfriga trupperna, kronprinsen

sjelf ankom d. 18 maj till Stralsund och mottogs med ett jubel och

en längtan, som icke hos tyska folket varit synliga sedan Gustaf Adolf

beträdde den tyska jorden. Hertigarne af Mecklenburg slöto sig till

bonom, en rysk-tysk legion af 12,000 man landsattes i-ltostock; i

, en liten stad vid Damgarten samlade sig och organiserades ä nyo Ham-
burgs och Lybecks upplösta borgaregarde under namn af Hanseatiska

legionin. Stralsund befästades och under det man beredde sig till

rask handling för att anfallsvis gå till väga, uraktlåt man in-' Ijg

Fl au Euroi>as Iwf. Co
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livad försigtigheten bjöd för att äfven vara beredd på olyckliga om-

ständigheter. Ännu voro för öfrigt hvarken de preussiska eller ryska

kårerna ankomna, som skulle ställa sig under kronprinsens befäl. Af

denna orsak tog han emot Davoust, som besatt begge hansestaderna

och stod hotande vid Stecknitz i förening med danskarne, en defensiv

ställning i Mecklenburg.

Men innan vi komma till krigshändelserna, dervid egentligen,

hvad operationerna angår, allt koncentrerade sig kring kronprinsens per-

son och svenska armén sällan var kraftigt deltagande, så vilja vi ka-

sta en blick på de män, hvilka närmast honom i befäl, anförde svenska

härskarorna. Då han gick till Tyskland, tog han utan tvifvel både de

bästa trupperna och de bäst kände generaler med sig. Af de i lin-

ska kriget utmärkta namn återfinna vi alla. Till fältmarskalk för ar-

mén var Stedingk nämd. Han hade tjenat i Frankrike och i finska

kriget under Gustaf d. IILs tid förvärfvat sig stor ära. Det land»

hvilket han var anförtrodd att skydda, hade han hållit fritt från fien-

der och ryssarne hade alltid blifvit derifrån med blodiga hufvuden af-

visade. Sedermera hade han i Petersburg försvarat sitt lands intresse

som svensk ambassadör och hade derunder förvärfvat sig allas aktning.

Såsom chef för norra tyska arméns generalstab återfinna vi ge-

neral Adlercreutz. Det stora kriget kände han icke, men han var

en man, som endast behöfde erfarenhet och för hvilken äfven främ-

mande folks generaler hade aktning. General Sandels hade i Savo-

lax i Finland med stor ära och mycket mannamod fäktat, var en tap-

per och oförskräckt man, med stor köld och äfven egnad att göra

svenska namnet ära. Ibland de öfriga märka vi general Sköldebrand,

som förde kavalleriet, generalerna Posse och Boije. Den förre njöt af

befäl och soldat stort förtroende, var af ett imponerande utseende och

på slagfältet en kall och rådig krigare: den senare var oförskräckt,

lättsinnig, qvick och rolig. Artilleriet anfördes af öfverste Gardell,

i hvars personlighet allt förenade sig att höja svenska artilleriets ära:

ett mannamod hvilket gick ända till öfverdåd, en kännedom af vap-

net, som få egde, kallade honom vid de första fäktningarne till den

utmärkta plats han snart intog.

Af den i Mecklenburg förlagda svenska armén lig general Dö-

belns division i Wismar och trakterna deromkring vid den tid, då

fransmännen sökte att återtaga Hamburg. Han hade befallning att

der qvarstanna, men idkeliga bud frän denna stad om den fara, hvari

II
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den sväfvade, de förnämsta hamburgska borgares böner, som hade flyk-

tat friin den hotade staden, gjorde den gamle generalen tvehågse.

Hans ordres lydde att ([varstS, men å andra sidan tycktes honom sta-

dens vigt och rikedom, fiendens förbittring mot densamma tala till

dess furdel, och han beslöt att skicka general Boijes brigad till dess

hjelp. Det kan kosta mitt hufvud, sade den gamle krigaren, men
Hamburg är ett hufvud värdt. Denna hjelpsändning till staden bi-

drog för ögonblicket kraftigt att afslä fransmännens anfall, men knapt

hade den vid Elbestranden gjort sin första tjenst förrän kronprinsens

ordres kallade den tillbaka och Döbeln arresterades och stäldes för

en krigsrätt.

General Tibell, som så kraftigt på riddarhuset hade talat för

prinsens af Ponte Corvo upphöjelse, hade afträdt från den politiska ba-

nan och gömde sig i en landtlig obemärkt hydda i sin fosterbygd,

der han, kämpande med armodet, sjelf ofta sågs färdas till hufvudsta-

den på en bondvagn att afyttra sin jordtorfvas alster.

Efter att verksamt hafva bidragit till Karl Johans upphöjelse på

tronen, gjorde han en resa till Frankrike och befann sig till sin olycka

i dess hufvudstad vid den brytning, som uppstod emellan begge ri-

kena. Alltid tillgifven franska partiet hade han förmodligen haft ytt-

randen, som, uppsnappade af beställsamma spioner, enligt hvad han tror

af Signeul, förorsakade hans olycka. Vid sin ankomst till Köpenhamn
fann han för sig sina anklagelsepunkter redigerade i kronprinsens eget

kabinett. De antydde snarare vanliga spionrapporter, än några förbry-

telser mot konung och fosterland; men han fortsatte resan till sin

hembygd och då ingen laglig undersökning egde rum, är det troligt

att det rättfårdiggörande han framlade, åtminstone var af en sådan

beskaffenhet, att hvarken hans fiender eller kronprinsen vågade fram-

ställa denna vigtige man inför en domstol. Men hans fiender utver-

kade åtminstone det, att han å nyo entledigades ur rikets tjenst från

1812—1814; men då inträdde han deri och fortfor ända till sin död,

emottagande de högsta krigstjenster i staten och högre militära or-

denstecken.

En annan betydande man afträdde äfven från den militära ba-

nan för att framdeles i en motsatt väg höja sitt rykte öfver krigarens,

jag menar Karl Henrik Anckarsvärd. Han var ostridigt en af de mest

gynnade militärpersoner hos Karl Johan. Då 1812 operationen mot
"^eland skulle ega rum och många truppar i Skåne församlades, er-
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höll han der redan ett brigadbefäl, men vid expeditionen till Tysk-

land förde han blott sitt regemente, hvilket dit var anbefaldt att

afgå. Anckarsvärd var en pronoccerad fiende till ryssarne och fran-

ska systemet ifrigt tillgifven. Detta var för kronprinsen ingalunda

obekant och ehuru förtroligheten till den yttre formen bibehölls, med-

delade kronprinsen honom icko mer såsom fordom sitt hjertas inner-

sta tänkesätt. Förmodligen ville han pröfva Anckarsvärd först, om
han i det nya systemet skulle visa lika tjensteifver. Missnöjd gick så-

ledes den unge ärelystne mannen i fält; andra förhållanden, som voro

honom oangenäma, gåfvo luft åt hans galla och då lägren också ha

öron, kommo hans yttranden snart inför kronprinsen. En dag saknades

Anckarsvärd vid den senares taffel, der alla chefer hade sina anvisade

platser och hans frånvaro bemärktes af prinsen. Då gaf Karl Johan

general Posse det uppdraget att ge honom tillkänna, att ifall han led-

des, såsom nygift, efter sin hustru, så kunde han resa hem. Posse,

vän af Anckarsvärd, insåg obehaget att fullgöra detsamma, men omöj-

ligt var det att ej verkställa det. Han fann honom vid sitt regemente

i lägret utanför Kostock, sjuk både till kropp och själ, men innan med-

delandet tog han Anckarsvärds löfte att ej förifra sig. Posse hann

icke till slut, förrän Anckarsvärd började att förebrå sin vän det he-

derslöfte han honom aftvingat. Han ansåg sig skymfad och skymfen

grodde djupt i hans hjerta, till dess den tog sig luft genom ett bref

till kronprinsen, som kom i den senares händer sent en afton, då han

redan gått till sängs. Prinsen sprang upp, klädde sig, dikterade or-

derna för alla i staden varande generaler och amiraler att genast in-

ställa sig till en krigskonselj, som också hölls om natten. Under råd-

plägningen voro tankarna delade: för den strängaste meningen voro

generalerna Vegesack och Brändström, den förre för en hemskickning,

den senare för hållande af en ståndsrätt, men såväl Posse som Ste-

dingk voro för mildare behandling.

Det slutades dermcd att Anckarsvärd entledigades från krigstjenst

och hemskickades. Till det stränga steget emot denne förhoppnings-

fulle officer bidrog isynnerhet grefve Wetterstedt. Orsaken dertill är

obekant; om det var en följd af jalousie öfver det förtroende, hvari

han stod hos kronprinsen eller något minne af äldre kärleksförhållan-

den, som allmänheten ville påstå, är svårt att utleta. Märkvärdigt är

likväl, att denne statsman, som hade i sitt väsende något så menskligt,

så mildt, alltid varit fallen för dödsdomar i politiska saker. Så vid
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don berömde Armfelts atiägsnande 1811 tillrådde han icke mindre än

halshuggning. Armfelt hämnade sig i Abo mot sin fordna regering

mrd de största tjonster, ett verkligt ädelmod.

D;\ kronprinsen erhöll underrättelse om svenska truppers marsch

från Wismar till Hamburgs undsättning emot de gifna orderna, arre-

sterades genast general v. Döbeln, sattes under krigsrätt och dömdes

till döden. Hans mot fäderneslandet redan gjorda tjonster, hans svåra

blessyrer väckte både vid hären och inom Sverige ett stort deltagande.

Man hade gjort ett försök att fil honom att begära nåd, men omöj-

ligt: den enda nå<l han sökte var att blifva skjuten af fyra soldater af

sitt regemente. Straffet förvandlades likväl af kronprinsen i ett års

fästning på Waxholm med bibehållande för Döbeln af alla rättighe-

ter och löneinkomster. Dessa voro de märkligaste tilldragelserna inom

sjelfva hären, hvilka ock på visst sätt ge begrepp ora den anda, som

herskade och att kronprinsen hade all sin försigtighet af nöden för att

ej äfventyra både sitt anseende ocli de lysande utsigterna, hvartill han

var kallad.

De af Napoleon med stor ansträngning och blodsutgjutelse, men
utan stora resultater vunna segrarne vid Lutzen och Bautzen — för-

mådde honom sjelf att föreslå för de allierade en vapenhvila *. Af-

sigten var mindre, alt den skulle kunna grundlägga en fred, än skaffa

honom tid att samla och koncentrera hela sin makt mot de väldiga mot-

ståndskrafter hans fiender satte emot honom. Men äfven de allierade

hade den af nöden för att samla och organisera sina stridskrafter, och

i synnerhet var detta dröjsmål i krigsoperationerna behöfiigt lör Öster-

rikes deltagande, hvilket derigenom fick tid att fullända sina rustningar.

Under det man sålunda ä ömse sidor var sysselsatt att väpna

sig till den sista afgörande striden på tysk botten, ansåg man af vigt

att de allierade furstarne och högste härförarne samlade sig till en

rådplägning för de gemensamma operationerna. Kronprinsen af Sverige

hade önskat en sådan sammankomst och den utsattes att hållas på

slottet Trachenberg i Schlesien. Dit ankom i början af juli ryske kej-

saren, kronprinsen af Sverige och konungen af Preussen och samman-
trädet varade i trenne dagar. Det var i detta vigtiga rådslag Karl

Johan osynligt verkade och uppgaf den operationsplan, som man borde

följa. Det var en krigsplan, som då den af förbundets talrika härar

* Den afslöts i Putsclivritz i början af juni pa Ö veckor.
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följdes, omöjligen kunde misslyckas och der den för verlden mest för-

vånande utgång var förutsagd med säkerhet. Efter denna plan skulle

de förenade härarne delas i trenne stora arméer, af hvilka den ena,

såsom högra flygeln, från norra delen af Tyskland, den andra i cen-

tern från Schlesien och den tredje såsom venstra flygeln från Böhmen
samfäldt skulle agera pä sträckningen af ett cirkelsegment och jemt

sammandragas till den medelpunkt, der Napoleon måste förblifva, då

han ej ville öfvergifva det land, han i så många år beherskat. Armé-

erna borde framtränga i lika höjd, och om någondera hotades med
anfall, borde de öfriga med hastigt framträngande hota fiendens flan-

ker, hvarefter, då detta gjort åsyftad verkan, de borde återtaga sina

rum i det sig hopdragande cirkelsegmentet. Slutligen skulle allmänna

mötesplatsen blifva Napoleons läger vid Dresden eller Leipzig.

Då efter den lyckliga folkslagtningens slut kejsar Alexander i

Leipzig med hög glädje omfamnade kronprinsen af Sverige och villigt

erkände den hufvudsakliga andel han hade i äran af den stora euro-

peiska stridens lyckliga utgång, sade han vid besigtningen af de sven-

ska trupperna till general Sköldebrand, som han händelsevis blef varse:

"Nu se vi fullbordadt allt, som var ett aflägset hopp, då ni föreslog mig

mötet i Trachenberg." Men hvad jag aldrig kan glömma är slutme-

ningen af konventionen. Då hvar och en fullgjort allt, som här är

föreskrifvet, blir allmänna mötesplatsen "Napoleons läger". Det är pro-

fetiskt. Jag kan ej återkomma från min förundran deröfver.

Det är otvifvelaktigt att kronprinsen af Sverige en gång i Tysk-

land närde i sitt bröst för sig stora planer och att för hans lifliga

inbillning ofta målade sig möjligheten att beherska en dag det sköna

Frankrike, hans eget fädernesland. Till denna tro har man anledning

af hans oförsigtiga yttrande till gunstlingar och förtrogna *. Han åt-

nöjde sig i sina tankar icke med det fattiga Sveriges krona; kejsar-

dömets glans lockade hans håg, med förakt såg han ner på de pyg-

inéer, af hvilka han i hofvets salar var omgifven, den fattigdora, som

var omkring honom och belägrade hans öron. Det kan likvisst icke

anses för betänksamt, att han ens lät framskymta en aning om sina

afsigter äfven för den förtrognaste, men det låg i hans lynne, i hans

gasgognska härkomst att om något glimrande för hans äregirighet

framstälde sig för möjligheten af hans tankar, icke behålla det för sig,

* T. ex. till öfverste v. Tliuii, då adjutant hos honom, sedermera i preus-

sisk tjenst.
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utan framsäga det med den sydliga liflighetens blomstrande färger.

I hans niedfölje af främmande staters ombud befann sig korsikanaren

Pözyo de Bargo, känd af kronprinsen frän klubbarnes tid, der han var

«n väldig talare, men nu med ombytta tänkesätt fäktande under ry-

ska örnarne och i senare år dess gesandt vid Seinens stränder. At

denne vän hade han äfven anförtrott underhandlingen derom, men i

denna gränslösa ärel3^stnad bedrog honom hans raenniskokännedom.

Han läg i belgiska landet länge sysslolös med sin armé till invå-

narenas, till de allierade makternas stora ledsnad. Plötsligen ryckte

tidningen om Napoleons fall honom ur hans overksamhet och han ilade

sjelf till Paris. På vägen till denna hufvudstad kom han några mil

derifrän till ett slott, hvarest general Biilow, segervinnaren vid Den-

nevitz och han, som afgjorde slaget vid Waterloo, hade sitt högqvarter.

Den preussiske fältherrn satt vid sitt middagsbord, då han erfor att

-en med åtta hästar förspänd vagn anlände på borggården. Adjutan-

terna berättade, att det var den svenske kronprinsen, som anlände.

Bulow skyndade ner för att mottaga den höge gästen och i det kron-

prinsen sprang ur vagnen och omfamnade honom, sade denne senare:

"Votre Altesse Royale vient trop tärd: Louis XVIII est déjå proclamé

roi de France". Dessa ord, sagda af den preussiske krigaren, gjorde

ett synbart intryck på prinsen, som ej kunde dölja sin förlägenhet.

1 Frankrikes hufvudstad blef hans vistelse kort, men dertill voro också

förhållandena mellan Alexander och honom, oaktadt eljest mycket vän-

skapliga, skulden. I Paris hade Alexander erhållit några skrifvelser,

som komprometterade kronprinsen. Han lät denne märka det, men
kastade dem i hans närvaro på elden, med ett ädelmod, hvartill ock

Karl Johans förut gjorda tjenster berättigade. I några franska tid-

ningar kom det ock följande tirad, att den svenske kronprinsen, som
nyligen anländt, skyndsamlingon lemnat Paris. Denna artikel väckte

prinsens uppmärksamhet och häftiga utbrott, men erfarande att den

blifvit införd genom ryske kejsaren sjelf, märkte han att det var ett

consilium abeundi som han ock följde, då han utan dröjsmål satte sig

i vagnen för att aldrig mer återse Frankrikes hufvudstad.

Äfven hans mindre kloka förutseende för att försörja sin son med
en kunglig prinsessa till gemål, medan han ännu var den befallande

och bjudande i regenternas råd, var endast förorsakadt af öfvermodet

och hade kunnat för tronföljden medföra de svåraste följder. Vid hans

ankomst till Berlin, gåfvos honom icke otydliga vinkar från preussiska
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ministrarne om en förening begge hofvrn emellan, men han aflägsnade

den med de orden, att avfpinsen ännu var för ung och att det berodde på

hans fader Karl d. XIII, icke på honom. Sedermera efter slaget vid

Leipzig, sade furst v. Witgenstein, konungens af Preussen gunstling, att

den offert, som blifvit gjord, torde aldrig mera komma i fråga och

den dag inträffa, då man ångrade en kortsynthet, som hade varit mer

än obegriplig. ' — —
Då konungen af Danmark såg att de förenade makterna ej stodo-

att öfvertala att frånträda de med Sverige ingångna förbindelserna»

hade han ej haft något annat medel öfrigt än att kasta sig i armarne

på franske kejsaren. Danska trupper hade förenat sig med Davousts

härskaror, hade besatt Hamburg och Lybeck: danska kabinettet för-

tröstade ännu på Napoleons lycka, på denna kraft, hvilken efter för-

lusten af så stora massor i Eyssland likväl kunnat uppstå så fruktans-

värd redan om våren 1813 och i blodiga slagtningar fjettra segern vid

sina fanor. Danske konungen, i hopp om framgång af sin allierade, an-

såg sig hafva mindre att försvara danska rikets integritet än den se-

nare: han ansåg den afgöras med franska vapnens öde och då han

förutsatte seger och framgång för den, begagnade han sig föga af ti-

den att uppbjuda hela styrkan af sitt rikes krafter till motvärn af en

våda, hvars like ej sedan Karl d. Xrs tåg öfver Balt sväfvat öfver Dan-

marks rike. Hans verksamhet inskränkte sig att till Norge öfversända så-

som riksståthållare arftagaren af danska riket, prins Kristian Fredrik»

att förnya kaperierna i hela dess vidd och verksamhet emot svenska

och engelska handeln och att några dagar före slaget vid Leipzig

förklara Kyssland och Preussen krig. Prins Kristian Fredrik var ej den

man, som i denna vändpunkt i Danmarks öden var mäktig att ge åt

dem en ljusare utsigt. Han egde icke denna kraft, denna beslutsam-

het, som ögonblickets vigt och faran för Norge fordrade. För att rädda,

detta rike, att tvinga svenska regeringen att återkalla sina till Tysk-

land öfverförda krigare, var för honom intet annat medel än att föra

kriget i hjertat af Sverige: med verksamhet, med kännedom af lan-

det, med ett klokt befäl hade norska arméen kunnat vara förr i Stock-

holm än Karl Johan hunnit tillbaka. Den svenska armékåren under

grefve Essens befäl var för svag för att kunna göra motstånd och var

i öfrigt icke egnad dertill. Men det har aldrig legat i Danmarks krigs-

*Vi utelemna här en del krig.sdetaljer, som förekomma i handskriften^
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lycka att \Å rSttan tid ga anfallsvis till väga, och M har alltid hatt

lör litfn kännedom om sin grannes land för att derefter sluta till det

möjliga under ett kiigstillstiind.

När Fredrik VI Hck erfara ntgilngen af slaget vid Leipzig, insåg

han att nu gälde striden Danmark och att hvad icke underhandlingar

förmStt uträtta skulle nu svärdsklingan afgöra.

Han rustade sig nu med egna stridskrafter att försvara sig,

hvartill det danska folket, Holsteins, Slesvigs och Jutlands invånare

räckte på fäderneslandets altare sina gåfvor. På Fyen och Jutland sara-

mandrogos trupper, Gliickstadt, Kendsburg, Fredriksort och skansarna

i Holstein sattes i försvarsstånd och försågos med alla förnödenheter.

Hulsteinska landet, i synnerhet under höst- och vintertiden, med de djupa

vägarne, egnade sig till ett kraftigt försvar. Höjder, dalar, skogar,

lefvande häckar, djupa diken vid landsvägarne, allt försvårade svenska

arméens marsch, kunde väcka uppskof och föranleda åt fienden betyd-

liga forlujter. Regeringens ansträngningar understöddes på det kraf-

tigaste af folket; hvarken felades det understöd i penningebidrag, ar-

mar eller vapen. Den enda makt, hvaraf Danmark hoppades någon

bjelp och som lofvat den på underhandlingsväg, var Österrikes be-

medling. Men österrikiska kabinettet hade andra vigtigare saker, sitt

eget intresse i ögonen, för att uteslutande egna sina bemödanden åt

den nordiska stridens utgång. Det utdrog på tiden och den österri-

kiske kammarherren Bombelles kom ej till Danmarks hufvudstad förr

än i början af december, då det var för sent.
*

Efter slaget vid Leipzig delade sig nordarméen och medan Bftlow

gick mot Holland, förde kronprinsen den svenska arméen, tillsammans

omkring 70,000 man, mot Holstein, för att lik en annan Torstenson

der göra Sveriges anspråk gällande mot Danmark. Han stälde sin

marsch genom hannoverska landet, der han uppklädde arméen och lät

den hemta sig från sina strapatser. Månget angenämt minne väntade

honom i detta land, hvilket han några år förut förvaltat i kejsardö-

mets namn, och den enskilda tacksamheten uttryckte sig derför på

mer ån ett sätt,

Davoust stod med sin armékår bakom Stecknitz. Venstra stran-

'den af denna flod framter på flera punkter höjder, hvilka erbjuda nä-

n oangripliga positioner. Stranden, som fienden höll besatt, är gan-

* Bombelies var det danska intres-;et mycket tillgifren. Han gifte sicj

il Fredrik Bruns dotter, med hvilken han erhöll stor. förmögenhet.
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ska brant, den midt emot liggande nästan öfverallt full med kan- och

moras. Hvad som fattades af naturen i positionens styrka, hade Da-
voust ersatt genom konsten. På alla tillgängliga ställen hade förskans-

ningar med stormpålar och palisader rundt omkring blifvit uppförda

och det var således lätt att i försvaret af denna ställning flera dagar

uppehålla de mest segerrika trupper. Emellertid, då alla anstalter på

nordarméens sida träffades att d. 2 december anfalla fienden, och rys-

sarne under befäl af Worontzow redan hade ordres att vid Birchen-

burg gå öfver Elbe, lemnade Davoust om natten sin starka position

och drog sig bakom Bille. Då, under det general Worontzow besatte

Lauenburg, ryckte svenska arméen öfver Mossen och Eatzburg mot
Lybeck.

Lybeck var genom Davoust och danskarne mycket befästad och

erbjöd åt en modig och beslutsam befälhafvare stora försvarsmedel.

Deri lågo 4,500 danskar, anförda af franske generalen La] lemand. Då
Hamburg var af Davoust med en stor armékår besatt, så var det

nödvändigt att åtminstone ega Lybeck, innan man fördjupade sig i

Holstein. Det blef då bcslutadt att storma Lybeck, och svenska arméen

under fältmarskalk Stedingk anryckte i denna afsigt en half mil der-

ifrån, endast afbidande stormstegarne. Men danskarne afbidade icke an-

fallet, utan började underhandlingarne och utrymde staden, som följande

aftonen besattes af svenskarne. Till detta danskarnes öfvergifvande af

staden, utan svärdsslag, föranleddes de af den allmänna sinnesstämnin-

gen i. densamma, emedan invånarne voro färdiga att understödja sven-

skarne, om de lupit till storm.

Den danska kåren tog sin reträtt till Segeberg, och i samma
riktning tågade Wallmoden, under det hela svenska kavalleriet under

Sköldebrand följande dagen bröt upp. Segeberg lemnade en god mili-

tärisk position mellan Travefloden och en insjö, men det oaktadt öf-

vergåfvo danskarne den innan dagningen och upprefvo alla broar som
funnos i vägen. De höllo stånd vid Bornhöft d. 2 december, gynnade

af lokalen, ty de voro omgifna af jordgärdesgårdar med lefvande häc-

kar: på båda sidor deraf voro diken eller små grafvar och närmare

byn var en tät småskog. Utom dess hade danskarne flera kanoner för

sig. General Sköldebrand hade fått befallning att sätta svenska ka-

valleriet i respekt för fienden och beslöt att angripa. Detta anfall,

som lyckades, bevisar lika mycket den stora skräck hos danskarne, som

svenskarnes mod, men derjemte lycka, ty affären, förd nästan endast
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af Mörnerska husarerna (sedermera kronprinsens husarregemente) borde

blifvit dess graf, ehuru den nu öppnade vägen för svenskarne till Kiel.

En vida blodigare aflar och ärofullare för danska vapnen var vid

byn Scliestadt. Wallmoden hade med sin hufvudstyrka franisträngt

(d. 4 dec.) öfver Stecknitztloden mellan Lybeck och Mollen, inträngde

allt vidare i Holstein, ehuru vägarne voro så djupa och svära att flera

af oftloerarnes ridhästar fastnade och omkoinmo. Den 1) gingo ryssarne

redan öfver Eydern, besättande Fredrikstadt, Tönningen och Husum,

skickande detachenienter till Flensburg och Slesvig samt läto kring-

ränna skansen vid Wollervijk. Både i Tönningen och Husum, der ka-

noner och 300 gevär togos, låt Tottenborn afväpna landstormen; ett

af hans detacheraenter förstörde en kavalleridepöt i Itzehoe, der fi-

enden förlorade mycket folk. Äfven skansen Wollervijk höll sig icke

länge. Öfverallt i Holstein och Slesvig svärmade kosackerna. Wall-

moden ankom (d. 7 december) till Neumiinster och afskar derigenom

rätta vägen för den ifrån Lybeck efter träffningen vid Bornhöft reti-

rerande danska styrkan till Rendsburg. Inom två dagar stod hans

kår derefter vid Eydern. General Dörnberg framryckte till Ecken-

förde och till förbindelse dermed besattes byn Schestadt med en ba-

taljon. Prins Fredrik af Hessen, som af detta fiendens framträngande

fruktade att blifva alldeles upprifven på sin marsch till Kolding, sam-

mandrog hela sin styrka 10,000 man, och fattade hastigt det beslutet

att slå sig igenom till Rendsburg; han angrep byn Schestadt, intog

den med sin öfverlägsna makt, uppställande der sitt artilleri och sitt

fotfolk. Ännu hade icke general Wallmodens kår hunnit framkomma.

Endast med ett hussarregemente, 4 bataljoner infanteri och 4 artilleri-

pjeser levererade han den 10,000 man starka, med ett talrikt artilleri

försedda fienden en hårdnackad träffning, hvaraf utgången länge var

tvifvelaktig. Slutligen lyckades det den öfverlägsna fienden att till-

kämpa sig vägen till Rendsburg. Ofta kommo de stridande i det för-

skräckligaste handgemäng med hvarandra och ehuruväl danskarne voro

tredubbelt starkare, bibehöll dock Wallmoden slagfältet. De mecklen-

burgska jägarne till häst och fots, utgörande general Vegesacks avant-

garde, hunno emellertid tidigt nog fram för att taga del i striden och

afgöra dess utgång. Prins Gustaf af Mecklenburg sårades och föll i

fiingenskap. Wallmodens förlust uppgick till 600 man, danskarnes till

1,000, hvaribland 400 fångar, och 8 kanoner. Danskarne, som stridde

för sin räddning, ådagalade i denna strid djerfhet och mod, dock hade
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de sitt tredubbelt öfverlägsna antal i synnerhet alt tacka derför att de

inkommo i Kendsburgs fästning. Några timmar senare, sedan Wall-

moden fått hela sin styrka samlad, skulle de blifvit nödsakade att

sträcka gevär eller ock blifvit upprifna.

Hela Holstein var nu i svenskarnes händer och prinsen af Hes-

sen med danska hufvudstyrkan innesluten i Kendsburg. I denna sa-

kernas ställning föreslogs från danska eidan en vapenhvila, hvilken äf-

ven beviljades från d. 15 december till d. 29. Det nedsattes för her-

tigdömet Holsteins styrelse under dess besittningstagande af den fiendt-

liga arméen en provisorisk regeringskomité. Denna skulle hafva upp-

sigt öfver ordningen i landet, öfver postverket, transporterna, trygghe-

ten på alla vägar och kommunikationernas säkerhet; men förnämligast

skulle komitén använda all omsorg att göra fördelningen af leveran-

serna till arméen lika och jemn, så att icke krigets olägenheter måtte

trycka den ene medborgaren mer än den andre. Medlemmarne af denna

koraité skulle utgöras af en president och åtta ledamöter från de sär-

skilda distrikterna, valda bland landets mest upplysta embetsmän, de

mest ansedda och rikaste possessionater, samt andra, som egde sina

medborgares förtroende. Hvar och en kände sig för den store härfö-

raren genomträngd af erkänsla vid hans så välvilliga omsorg för ett

land, som genom segrar fallit i hans händer. All disciplin bibehölls

med stränghet, men en kontribution af 1 million Rdr., lagd på landet,

gaf åt den bittra närvaron af fiendens skaror ännu en tyngd.

Uti vapenhvilan voro likväl hvarken fästningarne Fredriksort el-

ler Gltickstadt inbegripna och anstalter träffades att genast intaga dessa

befastade platser. Afdelningar af andra brigaden under general Pos-

ses befäl uppbröto till Fredriksort och ryckte intill fästningen på 300
steg nära. Sedan alla anstalter till stormlöpning voro vidtagna och

sedan svenske soldaten med sin vanliga köld och ståndaktighet uthär-

dat den fiendtliga elden, kapitulerade garnisonen. 101 kanoner, 400

fat krut föUo i segervinnarnes våld. Hårdare och svårare var beläg-

ringen af Gltickstadt, en af Danmarks starkaste fästningar. På en kärr-

full mark hade den store Kristian d. lY låtit uppföra denna fästning.

Utan framgång hade den berömde Tilly legat 15 veckors tid för den-

samma och vid den store härföraren Torstensons krigståg i hertigdö-

mena Slesvig och Holstein voro Gltickstadt och Krempe de enda fäst-

ningar, som icke föllo för svenskarnes vapen. En regnig och osund

väderlek ökade mycket de otroliga svårigheter, hvarmed denna beläg-
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ring var förenad. Hela nejden omkring föstningen var satt under vat-

ten. Det var omöjligt att nalkas st.iden annorlunda än på smala dam-

mar ocli under en litlii,' eld tVån tienduns sida med kulor och kar-

'scher. Trupperna kunde endast på detta sätt finna nägon betäckning,

att de livarje natt uppkastade brustvärn med skanskorgar. Men gene-

ral lioije, som anförde belägringen, samt de käika triipi)er, som stridde

under honom, visade att ihärdighet och mannamod kunna besegra alla

iiinder. Gliiokstadt gick öfver den ö januari. Garnisonen, 3,000 man

stark, blef krigsfångar och öfverlördes till ön Als, under vilkor att icke

på ett års tid tjena mot de allierade. I fästningen funnos fl^-ra än

•>"25 grofva kanoner och mörsare, hvaribland 119 af metall, hvilka se-

tiermera kommo att utgöra en prydnad på artillerigården i Stockholm,

Emellertid sökte man under vapenstilleståndet att genom under-

handlingar bringa sakerna på en fredlig fot. Kronprinsen af Sverige

skickade generallöjtnant Tawast till Köpenhamn för att utaf konungen af

Danmark begära ett bestämdt svar på de redan gjorda framställnin-

garne. Till kronprinsens högqvarter i Kiel kommo grefve Liitzow och

Bombelies jemte kammarherre Burke. Grefve B.rnstorft' ilade från

Wien till de allierades högqvarter, der statsrådet grefve Lövenhjelm

bevakade det svenska intresset, för hvilken ryska kejsaren, visande sin

uppriktighet emot detsamma, förklarade, det han ej vågade att se nå-

gon svensk i ansigtet, innan Norge vore svenskt. Kejsaren af Öster-

rike hade koit förut lofvat konungen af Danmark sin kraftiga bemed-

ling, om han blott ville samtycka till stiftet Throndhjems afträdande.

En express skickades nu till Frankfurt, att tillkännagifva danske ko-

nungens samtycke dertill. Intilldess svar härifrån ankom, önskade man
att förlänga vapenstilleståndet, h vilket äfven från svenska sidan bevil-

jades till d. 6 januari. I fruktan och ovisshet om utgången af dessa

underhandlingar funno danskarne nödigt att vara betänkta på krigets

fortsättande; ty endast i högsta nödfall och sedan allt vore förloradt

kunde man förmå sig till Norges afträdande. De flesta kårer och

regementen, sum lågo på Seland, älven de kungliga gärderna begufvo

sig till Fyen, och samlades vid lilla Balt emllan Odense och Middelfart.

Isgången i stora Balt fördröjde öfvergången. Den 3 januari ilade ko-

nungen sjelf till Fven, dit öfverståthållaren lör hertigdömena, landtgref-

von Karl 'i''
';'

.:nt ministern Rosencrantz hade begifvit sig. Ko-

nun^rf ;' .^gqvarter på godset Flindskow vid Middelfart. G.ne-

rahiKij. : vv^j^eaer samlade vid Koldiog de på jutska halfön varande
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trupper samt lät der äfven uppmaningen utgå till frivillig beväpning.

Från alla håll strömmade unge män hit i talrik mängd. Många rika och

förmögna erbjödo penningeförsträckningar. I hufvudstaden tecknade

sig personer för summor från 3,000 till 5,000 Rdr. Alla syntes lifvade

af en anda att bidraga till fäderneslandets försvar mot Danmarks gamla

arffiende. Den studerande kåren erbjöd konungen sin tjenst och den

kände, att den djerfve pastor Grundtvig ville sjelf ställa sig i spetsen

för jutska landtstormen.

Då nu konungen af Danmark för ingen del ville ingå på de fö-

reskrifna fredsvilkoren och intet svar ännu ankommit från kejsaren af

Österrike, på hvars bistånd och kraftiga bemedling danskarne hoppa-

des, börjades fiendtligheterna å nye efter den sista vapenhvilans utgång

den 6 januari. Rendsburg inspärrades, general Sköldebrand tog Sles-

vig och Flensburg i besittning. När nu de förenade trupperna trängde

allt längre inåt Slesvig, inlopp underrättelse att Gliickstadt gått öfver

och ändtligen ankom från Österrike det svar, att kejsaren icke mer kunde

rädda konungen; saken hade gått för långt, kronprinsen af Sverige

ville icke eftergifva något i hufvudsaken, han hade traktater för sig^

dem England på intet vis ville bryta — då uppgaf konungen af Danmark

allt hopp att längre kunna rädda Norge. Pass begärdes af danska re-

geringen för ministern Burke som fredsunderhandlare.

Uti Kiel sammanträdde grefve Wetterstedt å svenska och mini-

stern Burke å danska sidan för att underteckna den af omständighe-

ternas tvång förestafvade freden för Danmark med Norges afträdelse.

Den afslöts den 14 januari 1814. De väsentligaste vilkoren af denna

fred, hvarigenom nordens utseende helt och hållet förändrades, voro:

Att Danmark skulle taga verksam del i den allmänna saken mot

fransmännens kejsare, att förklara krig mot denne monark och lemna

ett visst antal trupper, efter att hafva förklarat Frankrike krig, under

kronprinsens af Sverige befäl: att det afträdde oåterkalleligen och för

evärdeliga tider konungariket Norge till Sverige.

Hvaremot Sverige förband sig att ansvara för den del af den

dansk-norska statsskulden, som belöpte sig på Norge i förhållande till

dess tillgångar och folkmängd mot Danmark. Det bestämda beloppet

af dessa skulder skulle uppgöras af kommissarier, som båda regerin-

garne i detta afseende skulle utnämna.

Sverige afträdde till Danmark hertigdömet Pommern och fursten-
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dumet Riigen: Sverige skulle ge sin beraedliug att Danmark ytterligare

vid den allmilnna freden fick en passande skadeersättning för Norge.

Etter undertecknandet och ratificerandet af nämda traktat skulle

hertigdömet Slesvig med Fredriksorts fästning genast utrymmas, samt

Hölstein så fort sig göra kunde.

Den förlust, som Danmark led genom detta af segrarnes svärd

iftvungna fördrag, var oersättlig både i nationelt och merkantilt afse-

ende. Det förlorade kraften af sitt rike och sjönk till en obetydenhet

af tredje rangen. För Danmarks öfriga stater gick den indrägtiga

norska handeln förlorad: så t. ex. kunde de danska öarne icke mer
mod fördel ditföra sin spanmål, deras enda produktion; icke helior

Jutland det grofre kläde (vadmal), hvaraf det hade öfverflöd och hvar-

med det försörjde Norges allmoge: de danska bränvinsbrännerierna i

Flensburg och Altona ledo äfven en oersättlig förlust. Men svårare

för de förenade, och i synnerhet för danska folket, var brytningen af

de gamla banden af förtroende och vänskap, i det sammansmältningen

af så många dyrbara, sedan fyra århundraden grundade intressen på en

gång liksom sönderslets.

På svenska sidan blef denna fred slutad för skyndsamt, att alla

Sveriges intressen kunde dervid bli vårdade, och utgången visade snart,

att den för Sverige lyckliga perioden af 1812 och 1813 utan nytta der-

igenom gick förlorad för detta rike, ty sedan freden i Kiel ej blef hål-

len på norrmännernas sida, sedan det under loppet af 1814 lyckades

Norge att undandraga sig att liksom Finland fordom utgöra med Sve-

rige ett förenadt helt, att med sig i framtiden dela lyckan eller olyc-

kan af en gemensam konung och en gemensam lag, har Sverige se-

dermera tungt fått erfara följderna af sin regerings felsteg vid och ef-

ter sjelfva freden genom ökade skattebördor.

Grefve Wetterstedt visade i sjelfva fredsteckningen, att han ej

var en Axel Oxenstjerna, som kände tidens vigt och alla administra-

tionens fordringar. Hvarken Island, Färöarne eller Grönland inbegrepos

eller blefvo följaktiga med Norge, till hvilket åtminstone de förra hört

sedan Arilds tid och hvarifrän de haft sina innebyggare. iMan ansåg

dessa besittningar af föga vigt: de gåfvo också föga inbjudande utsigter

för den svenska adeln att der blifva använd i det hårda klimatet, af-

lägset från det öfriga Europa.
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2.

Följderna af Kielfiedeu. — Prins Kristian Fredriks förhallande bedömdt af en svensk

författare.

Under den tid Norge lydde Danmarks spira, hade det sin post-

gång genom Sverige, i fredens tider, liksom Sverige sin till kontinen-

ten och Hamburg genom Danmark. Denna fördel var ömsesidig och

den svenska postgången kostade aldrig staten öfver 4000 rdr om året;

då nu Norge tillhörde Sverige, kunde denna förmån ej ega rum, så

att postgängen vissa är kostat svenska postkassan 90,000 rdr. Det

kan synas obetydligt, då frågan är om att derför erhålla ett rike,

men för det fattiga landet är en sådan årlig utsugning högst känn-

bar och utgör under 100 år ett sådant kapital, att man förvånas

öfver förlusten. Lägger man nu härtill, att kronprinsen lemnade det

eröfrade landet och fästningarne i Slesvig och Holstein innan Nor-

ges fästen öfveilemnades åt svenska trupper, innan således besittningen

blifvit försäkrad, så skall man förvånas huru litet diplomaten och her-

skaren iakttogo, den förre en djupare beräkning och kännedora af sitt

lands alla förhållanden för att göra freden så fördelaktig som möjligt

för sitt fosterland, den andre försigtighetens alla fordringar för att af-

vända vådan af ett icke frivilligt öfverlemnande af Norge. Det är föga

sannolikt att norska folket, utan att ega en prins af kungligt blod i

spetsen för sig, vågat bibehålla sjelfständighetens anspråk: det är lika

litet sannolikt, att om svenska arméen blifvit qvarliggande i Holstein

och Slesvig och bibehållit besittningen af fästningarne, till dess sven-

skarne besatt Fredrikshall, Fredriksstadt, Kongsvinger, prins Kristian

någonsin dristat sig att blottställa sin säkra tronföljd till Danmarks spira

mot det högst problematiska egandet af en krona mot Karl Johans svärd

och hela det förbundna Europas vilja. Faran för Danmark att ej Kiel-

trakten blef uppfyld med väpnade och segerrika fiender i hjertat af

landet hade varit för stor, att en dansk prins lem'nat den ur sigte; nu

deremot, sedan svenskarne voro aflägsnade, var den vida mindre.

Så snart freden i Kiel var undertecknad och hade vunnit konun-

gens i Danmark ratifikation, lemnade svenska arméen det eröfrade lan-

det och gick med sådan skyndsamhet mot Rhen, att avantgardet re-

dan den 1 febr. under general Boijes befäl inryckte i Hannover och krön-
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prinsen den 10 febr. hade sitt högqvarter på andra sidan Rhen i Köln.

Till denna skyndsamhet bidrog Alexanders uppmaningar till Karl Jo-

han. Denne senare, ehuruväl utgifvande en proklamation till franska

folket, gick likväl med en slags vedervilja närmare don jord, som han

i sin ungdom hade sä tappert försvarat och vid hvilken födseln och så

många ärofulla minnen honom bundo. Det heter i hans ord till fran-

ska folket:

"Jag har på min konungs befallning gripit till vapen, till att för-

svara franska folkets rättigheter. Efter att hafva hämnats de oförrät-

ter han lidit och bidragit till Ty^sklands befrielse, har jag gått öfver

Rhen.

Då jag nu återser den flodens stränder, der jag så ofta och lyck-

ligt stridt för eder, känner jag behofvet, att gifva er min tanke till-

känna.

Eder regering har beständigt sökt att förnedra allt, för att hafva

rättighet att lorakta allt; det är tid att detta system upphör.

Alla upplysta menniskor önska Frankrikes bibehållande; de åstunda

blott att det ej längre må vara ett plågoris för jorden.

Monarkerna hafva icke koaliserat sig för att kriga mot nationerna,

men för att tvinga en regering att erkänna staternas oafhängighet; så-

dant år deras syftemål och jag är eder en borgen för deras upprik-

tighet."

Då kronprinsen kom till Rhens stränder och hans trupper besatte

venstra stranden af denna flod, hade de allierade makternas härar re-

dan beträdt Frankrikes gamla område och voro på alla sidor i full

marsch till Paris. Man ville numera icke ingå med Napoleon i några

fredsunderhandlingar, utan man ville hafva Bourbonerna återstälda på

Frankrikes tron. Kronprinsen hade af sin konung blott det uppdraget

att drifva fransmännen tillbaka öfver Rhen och då nu detta mål var

uppnådt, vågade han icke utan bestämda order framrycka till verksam-

mare deltagande i striden på det franska gebitet. De enda krigshän-

delser således, hvari svenskarne deltogo efter sin marsch öfver Rhen-

floden var Mastrichts bölägring, som varade från den 9 mars till den

10 april, då samma betägring upphäfdes. Denna belägring fördes af

tredje divisionen under general Sandels befäl. Den öfriga svenska ar-

méen upphöll sig en månad i Köln och 6 veckor i Liittich, hvarefter

högqvarteret förlades till Bruxelles. På dessa orter förblefvo svenskarne

i sina kantoneringsqvarter stilla åskådare af de stora händelser och

Från Europas hof. 0\J
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hvälfningar, som på denna tid föregiugo i Frankrike. Folkets miss-

nöje i de länder, der svenska trupperna förplägades och kläddes, ut-

tryckte sig bäde under och efter deras afresa på det högsta, icke min-

dre voro de allierade missnöjde med kronprinsens overksamhet, som de

till och med tillskrefvo en närmare beröring med Napoleon, än helgden

af bestående fördrag tillät. General Sköldebrands tillfångatagande

troddes till och med hafva egt rum med flit för muntliga meddelan-

den emellan de begge oförsonlige fienderna, men alla dessa tillmålen

hafva ej den visshet för sig, historieskrifvaren fordrar. Napoleons öde

afgjordes för hastigt för att deröfver kunna fälla något bestämdt om-

döme.

När Fredrik VI fann, efter sina sändebuds afvisning frän Eng-

land och ryska högqvarteret, att de allierade makterna stodo fasta i sitt

beslut att ät Sverige bereda Norges rike såsom ersättning för Finlands

förlust och för dess deltagande i den europeiska fejden, så beslöt han

att till Norge afsända arfvingen till Danmarks krona, prins Kristian

Fredrik. Det var både för att vaka öfver försvaret af ett rike, hvars

spira han en dag skulle föra, och för att fästa de norska invänarnes

sinnen, skakade genom hungersnöd och nedslagna af en sedan 6 år af-

t3'nande handel, vid den danska konungastammen och det danska ri-

kets intresse. Denne prins var en sonson af Fredrik den V och Juli-

ana Mariana af Mark Brandenburg. Hans växt var något öfver den

vanliga, hans utseende verkligen skönt: ur det blå ögat blixtrade för-

stånd och godhet, hans maner behagliga, mycket egnade att intaga

det vackra könet, hvars uppmärksamhet han aldrig kunde undgå; i det

allmänna umgänget oöfverträfflig, i vänskap nordiskt fast och bepröf-

vad. Han älskade lärdom, vetenskap och konst och var deraf kännare

och en sann domare, men krigare var han icke, och dessa senare egen-

skaper, liksom naturens sköna företräden, voro ej egnade att ensamt i

stormande tider skydda ett rike. Det fattades honom att bevara Norge

hvad Karl August hade som krigare. Således sedan kriget med Sve-

rige var förklaradt, se vi honom ej i verksamma medel söka räddning.

Nationalhatet tände väl allt hvad bittert var i tanken och i ögonblic-

ket för att höja norrmännernas mod: detta hat fick nog näring, då

underrättelsen om svenskarnas afsigt blef bekant att i Holstein eröfra

Norge och genom ett fiendtligt inbrott i hertigdömena aftvinga ko-

nungen af Danmark att underskrifva sina rättigheters afstående till

konungen af Sverige. Då först flög tanken om egen sjelfständighet i
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mången norrmans bröst, att ondast underkasta sig sådana inrstar, som

lotVa och regera i norska landet. Entusiasmen började att gripa om-

kring sig: med lif och blod ville man försvara den gamla äran och tro-

iioten, med ett ord, man ville äter upprätta Olafvernas gamla tron.

Dertill kom ibland de ringare klasserna al" folket en stigande förbitt-

ring mot allt hvad svenskt var, genom utsvältningssystemet, förorsa-

kadt af blokaden af Sveriges hamnar. Detta försummades ej att af

autoriteterna på detta sätt läggas Sveriges regering till last, hvilken

ej på annat sätt kunde eller vägade göra sina anspråk gällande.

Under dessa delade tänkesätt, under de mest bedrötliga utsigter

af den inre stämningen i landet anlände (den 24 jan.) från Danmarks

konung underrättelse till Kristiania om freden i Kiel. Den öfverbrag-

tes af öfv. löjtnant von Kömer * tillika med befallning från Hindsgavl

J den 17 jan. till prins Kristian Fredrik, att sedan han utnämt kom-

missarier till fästningarnes öfverlemnande, skulle han anse sin befatt-

ning hafva upphört och med första afresa från Norge till Danmark.

Prins Kristian hade haft sin konungs uttryckliga befallning att

angripa Sverige från norska sidan, men alla de insigtsfullaste office-

rarne, rådfrågade om ett sådant tåg, hade afstyrkt det i brist af lifs-

medel, och hade med afseende derpå framstält det såsom ett stor:^

vågstycke, helst intet understöd frän Seland stod att påräkna. Men
oaktadt biokadens stränghet lyckades det dock att insmuggla till Norge

en konvoj modförande 30,000 tunnor spanmål, och sedan den lyckligen

anländt, var man betänkt att utföra konungens vilja. Men öfverläggnin-

garne derom stördes af freden. Ehuru nyheten om afträdelsen icke just

kom alldeles oväntad, åstadkom den dock allmän förvåning, och den hät-

skaste förtrytelse upplågade från den smärtande känslan af kränkt ogen-

kärlek och särad nationalstolthet. Deraf uppstod ett nästan allmänt

beslut: har konungen af Danmark öfvergifvit oss, så måste vi sjelfva

försvara oss. Flere af de rikare, såsom grefve Wedel-Jarlsberg, Lö-

wenskjöld **, Aal***, kände dels i föreningen med Sverige don sanna-

ste borgen för Norges trefnad i en framtid, dels vadan af ett krig mot

Europas beslut, emot danska konungens afträdelse och Sveriges väp-

* Jemför Kristian VIII:s memoarer. Vissa upprepningar af fakta, som
förekomma i båda dessa framställningar, äro naturligtvis oundvikliga, oaktadt

vi uteslutit en mängd detaljer ur Lundblads teckning af förhållandena.
** Norsk statsminister.

* '* .Jernbruksesare.
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nade, af Karl Johan anförda krigsmakt; deras stämmor hördes dock ej

mot den allmänna och högre rösten af nationen. Allas ögon voro fa-

stade på prinsen, som vunnit allas kärlek genom sin skönhet, sitt konungs-

liga väsende och ännu mer genom sällsyntheten att se en kunglig prins

ibland sig. Man påstod nu att konungen af Danmark hade ingen rätt

att bortskänka Norge; att konungabalken, den enda i Norge liksom i

Danmark gällande lagen till efterlefnad för regenten förbjöd konungen

att afträda eller till en annan öfverlerana något af sina riken; att om
Fredrik den VI hade rättighet att för sin person afsäga sig Norges

krona, han icke hade rättighet att deröfver disponera. Väl måste la-

garne vika för makten, för krigslyckan: en eröfrad provins kan till

följd af traktater öfverlemnas till eröfraren; konung och folk gifva då

begge och gemensamt vika för den öfverlägsna styrkan, för nödens

tvingande lag; men Norge var icke eröfradt och Norges innevånare så-

ledes icke genom traktaten i Kiel förpligtade till hörsamhet. Till följd

af en annan paragraf i konungabalken dör konungen aldrig; fastmer är

i det ögonblick, han upphör att regera, den närmaste arfvingen rikets

regent.

Således från det ögonblicket Fredrik den VI afsade sig Norges

krona, hade prins Kristian Fredrik rättighet att taga hvad som till-

hörde honom: han var icke mer ståthållare, han var regent och hade,

när han afsade sig Danmarks krona, de fullgiltigaste anspråk på Nor-

ges. Vid dessa uppmaningar befann sig prinsen i det betänkligaste

läge. Frestelsen var stor, var retande: äran, i händelse af fram-

gång, ofantlig. Hon kunde icke annat än mäktigt tända passionen,

och äfven pligten som menniska och furste ogillade icke hennes

röst. Prins Kristian Fredrik var sålunda ej sen att följa nationens

önskningar. Och hvarje annan med mod i bröstet, med ädla och

upphöjda tänkesätt, hade dervid handlat som han. Men innan han of-

fentligen uppträdde emot sin konungs bud och inför Europa, ville han

sjelf öfvertyga sig om landets önskningar och röst vore enahanda som

hufvudstadens. Han ville bland det manliga norska folket, bland den

kraftiga allmogen, som mer än en gång segrande försvarat sina Qel-

lar, öfvertyga sig om han i de stundande farornas tid kunde påräkna

deras biträde. Han gjorde derför en resa till Eidsvold, derifrån öfver

Dovrefjellet till Throndhjem, norska konungarnes kröningsort, der han up-

pehöll sig fyra dagar, tagande vägen tillbaka öfver Eörås och Öster-

dalen. Folket strömmade på hans vägar emot honom. Ifrån Dovres
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fjellar, från dalarnas djup var blott en stämma från gammal och ung,

från qvinnor och barn: "Vi vilja segra eller dö för det gamla Norges

frihet; du skall icke öfvergifva oss", I Gudbrandsdalen står en min-

nesvård af en seger öfver svenskarne och i marmorn läses denna in-

skrift: Ve hvarje norrman hvars blod icke sjuder i hans ådror, då hans

öga skådar denna minnesvärd. Vid denna talande ärestod öfver nor-

ska tapperheten steg han af hästen och tilltalade den rundt omkring

sig församlade allmogen: Viljen äfven I, som edra förfäder, försvara

den fria norska jorden? Ja, gif oss vapen, för oss an, var det enhäl-

liga svaret. Men från känslan i allas bröst, i entusiasmens uttryck,

till den kallare handlingen i aflägsnare ögonblick är en stor åtskilnad,

och denna bittra erfarenhet gjorde äfven prinsen senare på året.

Meningarne började snart att dela sig bland Norges yppersta män,

och tvenne partiers stämmor blefvo under det allmäna sorlet af försvar

hörbara: det ena, och det största, som hade massan af nationen för

sig, var för prins Kristian, det andra för en republikansk författning,

och några röster höjde sig för föreningen med Sverige, I spetsen för

de sistnämda stod grefve Wedel-Jarlsberg, Norges kraftigaste man ge-

nom sitt ansedda historiska namn, ännu mer genom sina rikedomar,

sin förbindelse med kammarherre Peder Anker och sin höga anda, sitt

djupa förstånd och sin in i tiderna djupt seende blick. Biskopen Brun

och pastor Wergeland tänkte som han, Äfven flere af de rike och

verksamme köpmännerna i städerna, hvilka vid nya förlängda krigs-

oroligheter hade mycket att förlora, fruktade kriget. Men öfver allt fann

prins Kristian likväl en tanke: det var att en fri statsförfattning låg

i norska nationens önskningar oeh karakter.

Norges förening med Sverige hade knapt blifvit bekant i det senare

riket, förr än stad och bygd fattades af en allmän glädjeyra deröfver.

Sveriges innevånare hade sedan Karl den Xll:s tid endast varit vana

vid nederlag, vid förluster, så att en tillökning af land, hvilket tryg-

gade Sveriges vestra gräns, nästan utan svärdslag icke kunde annat än

upptagas med det högsta jubel. Karl Johans förstånd prisades till och

med af hans bittraste fiender, men denna glädjeyra, som visserligen icke

visat sig hos nationen sedan dess mest lysande tider, var ej af långvarig-

het och de dunkla rykten, att inga trupper ryckte öfver riksgränsen att

besätta fästningarne, sedermera vissheten om norrmännens vägran att öf-

verlemna dem, nedslogo sinnena lika så hastigt, som de blifvit stämda

till en förtidig fröjd.
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Emellertid utfärdade Karl den XIII en proklamation (af d. 8 feb.)

till norska folket, deri lian gaf tillkänna: "att konungen i Danmark ge-

nom en i Kiel d. 14 januari afslutad formlig fredstraktat för sig och

sina efterträdare, för evärdliga tider till förmån för Sveriges konung

och dess efterträdare på svenska tronen afträdt sina rättigheter och

sina anspråk på konungariket Norge och till följd af denna afträdelse

äfven frikallat norrmännen från den tro och huldhetsed de hade svu-

rit honom och danska kronan. Svenska trupper skulle således beträda

deras gränser. Han förmanade norrmännen att emottaga dem med
lugn och förtroende, de kommo såsom bröder och såsom soldater af

samma folk, bestämdt af naturen att vara förenadt; Norges statsför-

fattning, hvartill försteget skulle uppgöras af dess eget rikes mest an-

sedda män, i förening med den svenske generalguvernören, skulle läm-

pas efter norrmännens behof, trygga deras sällhet och hvila på de

tvänne skönaste rättigheter, som tillhöra ett tappert folk, den att yttra

sig genom sina fullmäktige och den att beskatta sig sjelft. Sådan var

konungens af Sverige afsigt. Han hade intet annat syftemål, än att

grunda norrmännens lycka. Hans älskade son, som i detta ögonblick

kämpade för nationernas frihet och sjelfständighet, skulle veta att hög-

akta norska nationen och dess rättigheter. Han hyste i detta afseende

samma tänkesätt som konungen sjelf, och skulle äfven fortplanta den

på sin son. Från detta ögonblick borde således all afund emellan dem
skandinaviska halföns begge nationer försvinna; deras gemensamma
styrka hvilade i deras gemensamma inbördes enighet ocli förtroende:

de önskade icke att utvidga sina gränser, utan blott att försvara sin jord.

De fjellar, som åtskilde Norge, skulle från denna stund upphöra att

vara gränser. Hafvet och innebyggarnes tapperhet skulle hädanefter

blifva de enda förmurar, som dessa riken behöfde. Alla nödiga an-

stalter för att påskynda spanmålstillförseln till Norge, hade redan blif-

vit träffade. En upplifvad handel och öppnade hamnar skulle gifva

norrmännen nya och länge saknade källor till förkofran. Man borde

således icke tvifla, att norrmännen genom den allmänna ordningens

vidmakthållande, genom den lydnad de voro skyldige sin nye konung,

genom det förtroende de gåfvo honom och genom en sann fosterlands-

kärlek, skulle svara mot den faderliga omvårdnad, hvarmed Skandina-

viens konung dem alltid omfattade."

Den vid Norges gräns kommenderade fältmarskalken Essen för-

ordnades (d. 13 feb.) att afgå till Norge för att taga detta rike i be-
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sittning och sedermera i egenskap af generalguvernör förestå dess pro-

visoriska styrelse. Ifn^in sitt liögqvarter i Vonersborg (d. 23 febr.) gat

han det norska folket tillkänna: att, då vid den föriindring, som före-

stod i Norge, var af högsta vigt att all misstydning och oriktig tolk-

ning förekomnies, trodde man det vara lättast, att med originiildoku-

menternas öfversändande förbereda norrmännen på en förening, som på-

kallad af nödvändigheten, och befordrad af förtroendet och den inbör-

des enigheten, ofelbart skulle grundlägga såväl Norges som hela Skan-

dinaviska halföns säkerhet och lycka. Likväl borde man icke under-

låta att vederlägga ett rykte, som uti Norge var i omlopp, angående

de 10,000 man danska hjel]itrupper, som i följd af fredstraktaten voro

stålda under svenska kronprinsens befäl och hvilka man föregaf skulle

tagas från Norge. Detta var en orimlighet, som fullkomligt motsades

i danska statstidningarno. Sverige, som fordrade intet annat af norr-

mannarna än kärlek och förtroende, önskade ej heller annat än att se

dem delaktiga af den lycka det njöt under en vis och lagbunden re-

gering, nog kraftfull att beskydda dess sjelfständighet och att bibehålla

dess gamla vapenära. Denna regering var äfven färdig alt med fa-

derlig ömhet sörja för norrmännens behof, och svenska medborgare täf-

lade att understödja dem med de ädelmodigaste uppoffringar. Norr-

männen borde derför icke allenast taga sig till vara för alla falska ryk-

ten, som illasinnade och elaka menniskor utspridde, utan ock skynda

att sammanknyta det band, hvilket, sammanflätadt af gemensamma
önskningar och behof, skulle grundlägga de nordiska folkslagens lycka

intill den senaste efterverld.

Det var i Norge, som öfverallt i den bildade verlden, hvarest fri-

hetsprinciperna fått intrång. Att motverka de opinioner hvilka 4 år-

hundradens träldom framfödt och underhållit, funno frihetsmännerne som

hyllade jemlikhetssatser alla medel i början för svaga, hvarigenom fri-

hetens fana ännu kunde höjas på Norges fjellar. De fruktade ännu

tänkesätten hos prins Kristian Fredrik, uppammad i ett despotiskt hof,

hvarest konungens vilja var den högsta lag. Rykten utspriddes att han

i Throndhjem ville med oinskränkt suveränitet sätta kronan på sitt jiuf-

vud: man tänkte redan på att strida mot denna envåldsmakt, då prin-

sen återkom till Eidsvold. Det var professor Sverderup, som begaf

sig till honom och talade med stor värme: han bevisade att prinsens

anspråk på Norges tron icke kunde härledas från bördens rätt, utan

från folkets enhälliga vilja, och att prinsen således måste låta åtnöja
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sig med en inskränkt suveränitet, i kraft hvaraf regenten skulle blott

vara första verktyget till lagens uppfyllelse. Prins Kristian Fredrik

ingick slutligen derpå och' att gifva åt landet en fri konstitution. Den
följande dagen frågade prinsen en församling af Norges mest ansedde

män, om de i sina orter märkt någon annan sinnesstämning, än den

han erfarit på sin resa. Svaret var enhälligt, att i landet fans blott

en röst att ej förenas med Sverige. Men i afseende på regeringsfor-

men uppstodo olika äsigter, som högt yttrade sig. Under det att Kar-

sten Anker yttrade dervid den mening, att anarki och folkvälde . en-

dast kunde förebyggas genom bibehållande af den närvarande regerings-

formen, att landet, enligt kungslagen efter Fredrik d. VI:s afsägelse,.

tillfölle prinsen, men att sammankallandet af en nationalförsamling

vore högst farlig, emedan den gaf åt svenska intrigerna sitt spelrum

— bestredo Sverderup, Kosencrantz och Sommerhjelm dessa åsigter och

påstodo, att statens tillkommande regeringsform endast af landets de-

puterade kunde bestämmas. Dessutom vore en krona, erbjuden af folkets,

kärlek, vida att föredraga framför en ärfd: den förra försvarades med
nationens Kela kraft, den senare kunde lätt gå förlorad. Med denna

senare tanke förenade sig prinsen, förberedd derpå genom Sverderups-

dagen förut hållna tal, förklarande derjemte att han emottog styrelsen

i egenskap af regent öfver landet, intill nationens röst på ett allmänt

storting uttalat sig.

Emellertid hade till Kristiania anländt från svenska högqvarte-

ret grefve. Kosen och baronerna Essen och Palmstjerna, medförande

ratifikationsinstrumentet och påyrkande dess uppfyllande. Prinsen vi-

sade dem all möjlig artighet, men ville ej ännu tala med dem om de

värf, som dem voro uppdragna, uppskjutande det till morgondagen.

När följande dagen kom, dånade klockornas ljud från alla Kristianias

kyrktorn, trupper och borgaregardet paraderade under prinsens högtid-

liga tåg till stadens domkyrka. Äfven de svenske ilade dit fulla af

nyfikenhet, och just när de inträdde i kyrkan, aflade prinsen, knäbö-

jande för altaret, eden som Norges regent. Då sändebuden derpå hade

företräde och ville uträtta sina uppdrag, frågade prinsen dem om de

varit i kyrkan, hvilket de bejakade. "Vänden då hem", sade han, "och

sägen hvad I sett."

Kedan den 19 febr. utfärdade han en kungörelse af följande in-

nehåll: "Att norska folket, frikalladt från sin ed till Fredrik d. VI och

således äfven insatt i full utöfning af den, ett fritt och sjelfständigt
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folk tillkommande rättighet att sjelf bestämma sin regementsförfatt-

ning, tydligen och enhälligt yttrat sin bestämda vilja att icke samtycka

till nägon undergifvenhet under Sveriges konung, utan tvärtom upp-

rätthålla och försvara sin sjelfständighet.

Närmaste arfvingen till Norges tron och således kallad att stå i

spetsen för ett troget och tappert folk, hörsammar jag frivilligt detta

heliga kall och anser för min första pligt att af yttersta förmåga verka

t^r norska folkets frihet och säkerhet som rikets regent, hvilken titel

jag antager med alla de rättigheter, som h. m:t konung Fredrik d. VI

atsagt sig och dem nationen förlänat mig; till att i farans stund af-

vända oordning och olycka från landet, skall mitt uppriktigaste sträf-

vande vara att bibehålla fred med alla makter, som icke kränka nor-

ska folkets rättigheter. Upplyste, ansedde män, valde af nationen skola

den 10 april sammanträda i Eidsvold i Aggerhuus stift, för att an-

taga en regeringsform, som fullkomligt och för beständigt kan trygga

folkets frihet och statens väl. Den allra ,Högste skall välsigna och

skydda en rättvis sak och ett enhälligt folks ansträngningar mot ut-

ländskt förtryck, som i det gamla Norge aldrig varit och aldrig skall

blifva kändt."

Utom denna kungörelse utfärdades andra till krigsmakten både

till lands och vatten, samt rörande sammankallandet af Norges stor-

ting, till biskoparne och statens högre embetsmän. Till nationen vände-

sigregenten på följande sätt: "Norrmän! Det är eder kunnigt, att h. ra:t

konung Fredrik Yl, oaktadt sin kärlek till norrmännen, den vi tack-

samt erkänna, genom svenska regeringens af talrika arméer understödda

ränker, blifvit tvungen att afsäga sig sina rättigheter på Norges tron.

Med ovilja hafven I förnummit er vara gifna till pris för en regering

som visade er det förakt att tro, det ni genom söta ord och tomma
löften kunde förledas till otrohet emot eder konung; en regering, som

begick mot er den uppenbara fiendtlighet, att midt under freden vilja

uthungra eder, för att genom detta omenskliga medel kufva det mod,

hvars orubblighet hon eljest väl kände. Nu tilltror hon er den svag-

het, att godvilligt kunna underkasta eder det svenska oket, gifva er

till spillo för samma olycka, som Sveriges söner i närvarande stund

måste utstå, når de for en utlåndings hersklystnad och för fremmande
penningar strida i fremmande, i aflägsna länder.

Men det fria norrmannafolket kan sjelf bestämma sitt öde. Svär-

jen, alt 1 viljen upfträtthålla Norges sjellständighet! Kallen den alls«-
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mäktige Guden till vitne af er uppriktighet och anropen om himme-
lens välsignelse för edert älskade fädernesland.

Det är Guds skickelse, trogne norrmän! att jag, närmaste arfvin-

gen till Norges tron, i denna stund befinner mig midt ibland eder.

Nu kunnen I räddas genom den endrägt, som bor i edra hjertan. Jag

har förnummit folkets högljudda röst för sjelfständighet, för kraftigt

och manligt motstånd mot utländskt våld. Denna röst är för mig,

som lifvas af en varm känsla för Norges väl och ära, mäktig nog att

hålla mig qvar bland detta trogna folk, när det gäller dess sjelfstän-

dighet och, så mycket jag dertill kan bidraga, bibehålla ordning och

lugn bland norrmännen.

Af försynen kallad att i denna^ stund förvalta regeringen, skall

jag med kraftig hand, utan att sky någon fara och någon möda, för-

svara Norges sjelfständighet och upprätthålla dess lagar. En försam-

ling af upplyste män, valde af nationen sjelf, skall genom öfverlägg-

ningar, ledda med vishet och klokhet, till bestämmande af en rege-

ringsform för Norge, gifva staten förnyad kraft mot uppenbara och hem-

liga fiender. Ja, af dess förhållande skall det bero, om jag längre

skall fylla det kall, hvartill nationen med enhällig röst uppfordrat mig.

Dyra norrmannafolk! Många bevis af din kärlek, af ditt förtro-

ende har jag redan erhållit. Midt ibland dig skall jag alltid känna

mig glad och säker. Fred och uppblomstrande näringar skall jag söka

förskaffa dig: ingenting skall vara för mig vigtigare, än att från Norge

afvända krigets olyckor. Blott då, när eröfrare vilja kränka rikets fri-

het och sjelfständighet, skola de erfara, att kraft ligger i norrmännens

armar, att de veta motstå våld och orättvisa, och ega det höga mod
att föredraga döden framför slafvisk undergifvenhet.

Trångmål och faror skola vi glada med hvarandra gå till mötes,

ifall oförsonliga fiender icke vilja låta riket njuta fred och lugn. Inom

våra gränser skola endrägt och fäderneslandskärlek herska, och en hvar

villigt uppoffra allt för att upprätthålla gamla Norges ära. Då skola våra

förenade bemödanden välsignas af den allsmäktige Guden och krönas

med lycklig framgång. Ja, Norge skall gifva ett nytt bevis på den

sanningen att ett folk är oöfvervinnerligt, när det fruktar sin Gud och

slår med varmt hjerta för sitt fädernesland."

Dessa manifester, hvilka gåfvo tillkänna att endast svärdet skulle

afgöra Norges öde ännu en gång, öfversändes till konungen af Danmark

jemte ett bref från den unge regenten, deri denne sökte att rättfärdiga
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det uppförande, hvarpå hela Europas uppniärksamliet fåstade sig. Tvin-

gad af omständigheterna, yttrar han sig bland annat, hade konungen

af Danmark afsagt sin rätt till Norge till lorm;\n för Sveriges konung

och befalt honom att föranstalta om föstningarnes och landets öfver-

lemnande till Sveriges trupper. Det hade varit hans pligt att lyda,

sä länge han det förmildde och så länge högre pligter icke bjödo ho-

nom att handla annorlunda. Men, sedan konungen af Danmark fri-

kallat norska folket från dess trohetsed mot sig, så var det öfverlem-

nadt till sig sjelft och icke förbundet att mot sin vilja böja sig un-

der ett freramande ok. Han hade noga pröfvat nationens anda och

sinnelag. Hvarje' man ville vara norsk och fäderneslandets försvar var

allas önskan. Honom hade konungen sjelf satt i spetsen för Nor-

ges trogna folk, och det hade varit hans bemödande att bibehålla den

sinnesstämning, som ensam kunde försäkra nationens sjelfständighet.

Skulle han nu qväfva denna höga känsla, öfvergifva det folk, han var

kallad att försvara, och lemna det åt den invärtes oreda och förvir-

ring, hvilken striden for frihet och fädernesland, utan en föreningspunkt

i anförandet, nödvändigt åstadkommer, så skulle detta i sanning kunna

kallas att alldeles förgåta sin höga förbindelse. Han följde derför sin

kallelse att rädda ett fritt folk. Han stälde sig i spetsen för Norges

försvarare såsom Norges regent och han skulle med kraftig hand för-

svara de rättigheter, hvilka blifvit folket återgifna, att sjelf uppgöra

sin regeringsform och att bestämma sina tillkommande öden. Danskar

och norrmän skulle hädanefter — hvilket Gud måtte gifva — som brö-

der möta hvarandra till lands som på hafvet. Norrmännen skulle al-

drig först draga svärdet mot sina bröder. Norge, förenadt med Sve-

rige, skulle förr eller senare med oemotståndlig öfvermakt bekriga Dan-

mark. Nu voro danska staterna tryggade från denna sida och konungen

af Danmark hade i honom en uppriktig vän.

När prins Kristian Fredriks förehafvande blef kändt i Sverige,

väckte det en stor oro: man kunde der icke veta ännu, om detsamma

vore föranledt af norrmännens egen sjelfständighetskänsla, fastmer fruk-

tade man att danska regeringen låg^emligen under för att genom ti-

dens utdrägt återvinna hvad man genom underlägsenhet i vapen för-

lorat. De mest oförfärade män af svenska styrelsen sågo faror för Sverige

i allt. • Men snart erfor man i Stockholm, att Fredrik d. VI vid-

• "Lika med hen* baron ser jat^ gränslösa vådor och jag tillstår att mitt

mod börjar vackla. I sådan kj-is som den närvarande hafva vi ej varit sedan
1808" ("SVirséns bref till Adlersparre af d. 8 Mars 1814).
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tagit alla möjliga steg för att uppfylla de förbindelser kielertraktaten

ålagt honom, ehuru påkostande de än varit för hans hjerta. Och den

22 febr. lät konungen af Danmark ännu ytterligare afgå bref till prins

Kristian, deruti han yttrar den förmodan, att de befallningar om ut-

nämnande af kommissarier, hvilka skulle öfverlemna Norge, långt för

detta blifvit utförda. I sammanhang härmed entledigade prins Kristian

från det honom hittills anförtrodda ståthållareskapet öfver Norge, och,

i afseende på hvad som ännu återstod att utföra, förnyade konungen

sina förut gifna befallningar. Jemte denna skrifvelse till prins Kri-

stian utfärdade konungen under samma dag ett tryckt bref till alla

civila och militära embetsmän i Norge, samt anbefalte dem att oiör-

töfvadt till de svenska kommissarierna öfverlemna alla danska kronans

tillhörigheter. Dagen derpå (d. 23 febr.) tillsändes prins Kristian en

ytterligare skrifvelse med befallning, att alla danska sjö- och- landt-

officerare, hvilka ännu uppehölle sig i Norge, skulle utan vidare upp-

skof begifva sig derifrån.

I början af Mars öfversände prins Kristian sitt manifest af d. 19

febr. till konungen af Sverige och bilade det med en särskild skrif-

velse till densamme. *

Men från Karl d. XIII:s sida kom intet svar, fastmer skickades

det ouppbrutet tillbaka. "Man måste, skrifver en af Sveriges betydli-

gaste män,** tillstå att händelserna ligga oss besynnerligt emot. Hvad
säger herr baron om prins Kristians bref till vår kung? Icke synes

mig att deri fans mycken logica, ehuruväl man ville affektera ett skarpt

språk. Emellertid tager jag för gifvet, att prinsen icke saknar per-

sonliga moyens; ty att hålla tillsammans en sådan plan, under brister

af alla slag, och med ett, af naturen, till oro böj dt folk, gör sig icke

utan energi och öfverlagdt handlingssätt."

För prins Kristian och dem af norrmännen, hvilka tänkte öfver

ögonblickets gräns, kunde de dunkla, de svarta moln, hvilka skulle gå
öfver Norges horisont, icke undgå att anas, innan de ännu blefvo syn-

liga. Man ville aflägsna dem, derigenom att man förklarade sig i freds-

tillstånd med alla Europas makter: man öppnade genom ett manifest

Norges hamnar för handelsskepp af alla flaggor, förklarade, att man
endast ansåg den för Norges fiende, som med vapen i hand beträdde

dess gränser eller våldförde dess kuster. Under det alla kaperier för-

* Jemför Kristian A^III:s memoarer.
** Grefve "Wirséns bref till Adlersparre af d. 17 Mars ISl^i.
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bji!^dos, begagnade man sig väl af den lemnade tiden för att anskafta

spanmål från Danmark och England.

Norges män funno dock snart, att pä Englands beslut berodde

den slutliga utvecklingen pil hvad dem förestod. Af denna orsak skic-

kades (d. 28 febr.) kammarberre Karsten Anker till detta rike för att

söka vinna dess bistånd. Sjelf förut stående i betydliga förbindelser

med handelsverlden derstfides, hoppades han att draga de betydliga

köpmännen och genom dem någon minister på sitt betryckta folks

sida. Sättet på hvilket Norge blifvit lemnadt åt sin fiende ansåg man
skulle väcka hvarje fri nations afsky, och dess rättigheter blefvo af

denna orsak förfäktade på det ifrigaste af oppositionens kämpar i öfver-

och underhuset. Men så mycket kallare mottagande erfor Anker af

raimstrarne. Han hade länge väntat på audiens och då han ändtli-

gen fatt den, förklarade lord Liverpool öppet att Storbritannien måste

uppfylla sina förpligtelser emot Sverige. Anker hade äfven gamla skul-

der i England och hans fordringsegare begagnade sig af hans närvaro

i London för att bysätta honom, hvilken arestering varade flera veckor

och hvarigenom prins Kristian först efter flera månader fick underrät-

telse från detta sitt ombud. Sålunda sväfvade prinsen i afseende på

sin ställning till det öfriga Europa liksom i en politisk natt.

När svenska regeringen såg, att dess proklamationer icke blefvo

antagna af norska auktoriteterna, att fästningarne icke blefvo öfverlem-

nade, fann den, att Norges rike nu måste eröfras på dess egen jord.

"Efter min öfvertygelse * är allt hopp förbi att taga Norge på mer än

ett sätt: med öfverlägsenhet i vapen. Från denna afsigt af saken

handlar jag, och allt ställes i verket, som på mig beror, för att be-

fordra detta ändamål, äfven med uppoffring af våra sista ressurser.

Det är i synnerhet till flottornas utrustning, som jag sträcker närva-

rande omsorg. Generalamiralen är under vägen hitupp, för att öfver-

enskomma om de öfriga mesurerna. Hvad skall då i denna del före-

tagas? Hurudan bör operationsplanen bli? Men det beror af kronprin-

sen. Jag påräknar att han gör en expedition deruti från Holland på
Norge och med det understöd härifrån kan lemnas, bör utgången icke

blifva tvifvelaktig. Men om nu prins Kristian gör en offensiv opera-

tion, innan vi hinna så långt? Är detta en omöjlighet eller ej? Många
anse den sådan och skulle jag beräkna norska folkets lynne, så ville

* Ofvanstående rader äro hemtade ur ett l)ref från statssekreteraren
for krigsärenderna till G. Adlerspane af den 17 mars 1814.
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jag ock tro att han ej vågade försöket, att engagera det till ett så-

dant steg, men när jag på ena sidan betraktar den nöd, hvari de be-

finna sig, pä den andra, huru nödigt det är för prinsen att exaltera

det unga folket, samt att allt mer och mer spänna föremålen för att

bibehålla denna sinnesstämning, så förlorar sig för mig det otroliga

häri; underrättelser från Danmark gifva ock någon anledning att han

skulle ämna dylika företag. Hvad är åter i sådant fall att göra?

Hafva vi tillräcklig styrka att afvärja ett sådant försök."

Men innan kronprinsen kunde med kärnan af svenska armén åter-

komma från den em'opeiska fejden, måste svenska kabinettet inskränka

sin verksamhet att på riksgränsen söndra norrmännen från prinsens

parti och sålunda väcka söndring i tänkesätten; ju närmare det led

till den tid, då riksförsamlingen skulle sammanträda, ju ifrigare blefvo

svenska tillställningarne, i synnerhet att leda norrmännen ifrån idéen

om Norges sjelfständighet. För de svenska aristokraterna, hvilka ön-

skade sig tjenster och äreställen i Norge, var utsigten att förlora

hoppet derom högst oangenäm. För att förskräcka de norska sinnena

kringsändes hundradetals afskrifter af ministrarne Thorntons och

Strogonows bref till svenska statsministern (daterade från stora hög-

qvarteret Chaumont), deri de förklarade att hvarken England eller

Eyssland någonsin skulle erkänna Norges sjelfständighet, utan med
härsmakt understödja Sveriges på Kielertraktaten grundade rätt till

Norge. Lika beställsam som man var att utsprida smädeskrifter

mot prinsen och hans anhang, hvilket senare betecknades som danska

agenter, lika vaksamt öga hade Sverige på Danmark och hvad som

föregick i dess hufvudstad. Till svensk minister var utsedd general

Tawast, en insigtsfull, en kraftig man, men ej född att göra sig äl-

skad och som genom sitt uppförande ådrog sig danskarnes allmänna

hat. Han följde med spänd uppmärksamhet alla danska regeringens

steg och äfven de oskyldigaste utlades illa. Men svenska kabinettet

hade i Skåne i den gamle fältmarskalk ToU äfven en slug bevakare

af Sveriges intressen i Danmark. Derigenom att han såsom en lång

tid Gustaf Adolfs generalguvernör öfver Skåne och såsom dess högste

befälhafvare hade stått i beröring med danska embetsmännen, öfver-

gick derjemte alla de svenska i fintlighet och förslagenhet, hade

han sådana källor på Seland till att få upplysningar öfver allt, att

han var under denna tid den vigtigaste man för sitt land i detta af-

seende. Men af allt hvilket kom svenska regeringen tillhanda, kan
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•len fördomsfrie, sedan passionerna slocknat genom tiden, icke annat

säga än att allt livad som i Norge tilldrog sig skedde Fredrik d. VI

ovetande och var för honom högst okärt; det var enskilda danska

patrioter som handlade och derigonom blottstäldo sin egen styrelse

for misstanken af det understöd, hvilket kom från danska rikets ham-

nar öfver till Norge. Till och med konungens embetsmän deltogo i

denna fosterlandskärlek och kommendanten i Skagen blef för en sådan

delaktighet fängslad, ehuru han i arresten erhöll tillfälle att .undkomma.

Andra tillställningar hade stiftsamtmannen Thygeson och kara-

marjnnkaren Gyllenpalm. Denne senare, född norrman, länge i Sveri-

ges hufvudstad legationssekreterare vid danska beskickningen, var af

svenska regeringen vunnen. Det var en man af stor språkskicklighet»

men utan god conduite. vinglare och derför alltid i penningeförlägen-

het. Han var dubbel och tjenade både Sveriges och Norges sak. Han
skulle på stöd af sina svenska förbindelser göra från Köpenhamn en

resa till Norge, men bevarade hemligheten icke bättre än att en gubben

Tolls vän i Danmarks hufvudstad derom fick kunskap. Såsom följd

deraf blef Gyllenpalm i Sverige arresterad, förd till Stockholm och

insatt på högvakten. De bref, hvilka togos, utvisade dock plan- och

hufvudlösheten af alla norrmännernas företag. De unga norska office-

rare, som tillskrefvo sina aflägsna förvandter, hvilka gladde sig åt Nor-

ges kamp mot Sverige, läto i sina bref framskymta endast det egna

lilla intresset, icke den höga fosterlandskänsla, hvaraf deras fader hade

lågat vid dylika tillfallen .

Uti Norge var man emellertid fullt sysselsatt med att ordna den

nya regeringen och ett råd tillsattes att vid regentens sida biträda i

ärendenas gång. Då grefve Wedel-Jarlsberg, såsom i sina yttranden

det svenska systemet eller den skandinaviska föreningen tillgifven, ej

kunde påräknas, gaf man åt general Haxthausen ledningen af finans-

departementet, hvartill eljest ingen kunde vara skickligare än "Wedel;

åt Jonas Collet gaf man de inre ärendena, åt Markus Sommerhjelm

justitieväsendet. Nils Aall erhöll handelsdepartementet och kapten

Anker domänerne och bergverken på sin lott. Då ingen underrättelse

kom från Anker i England, blefvo Nils Aall och Cliristie ditsände, men
dem träffade ett svårare öde, i det de icke en gång fingo företräde

hos engelska ministrarne.

Under denna tid hade dagen inträffat, på hvilken Norges utvalde

mån skulle sammanträda på Eidsvolds jernverk (den 10 april). De för-
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samlades der och prins Kristian Fredrik, omgifven af regeringsråden

och rikets förnämste embetsmän, öppnade mötet med ett tal, hvari

han yttrade bland annat: "Den visaste regeringsform är utan tvifvel den,

som tryggande den medborgerliga . fribeten och lagarnes helgd, ned-

lägger i den verkställande maktens händer tillräcklig myndighet, for

att uträtta allt hvad godt han kan och med kraft handhafva lagarne.

I kunnen blott då gifva Norge en regeringsform, som svarar emot fol-

kets väntan, när I med endrägt verken till ett och samma mål, näm-

ligen till folkets lycka. Förbisen derför hvarje tvifvel, hvarje fruk-

tan, hvarje misstanke ur edert bröst, när det gäller att bestämma ri-

kets grundförfattning. Hvarje medlem af denna församling vise sig

som en trofast, rättsinnig norrman, och i det han yttrar sin egen öf-

vertygelse, tanke han tillika på sina medborgares röst, i hvilkas namn

han talar.

Skulle någon säga er, att Norge icke kan bestå som en sjelfstän-

dig stat, så uppflamme kärleken till fäderneslandet dubbelt stark i

€dert bröst, så tanken på dessa gråhårsmän, på dessa landets unga,

kraftfulla söner, som önskade eder lycka och välsignelse till det kall

I nu skolen uppfylla. De förre sade: vanslägtens icke från edra fäder;

de senare, förliten eder på den kraft, som bor i våra armar och i vår

vilja.

Liknar då Norges folk sina fäder? Skulle deras söner icke så

väl som de, veta att försvara sina klippor? Aro vi icke vana vid för-

sakelse, och hvilken försakelse kan väl komma upp mot försakelsen af

frihet? Står det icke i folkets makt att bestämma sin regeringsform

efter statens intresse och de medel landet eger i sitt sköte? Norge

har för ingen del fordrat, att Danmark skulle bestrida dess statsut-

gifter. I fredliga tider gaf Norge skattkammaren ett öfverskott, och

skulle Sverige önska en förening med Norge för att med allmosor för-

sörja det norska folket? Hvarthän föra slutligen dessa rädda tvifvel?

Till frivillig undergifvenhet?

I sanning hvad vore väl ett folk värdt, som fruktande uppoffrat

sin sjelfständighet och sin ära? Endast de slafviska bojor, som från

evighet voro detsamma beredda. Men, väl oss, vi äro icke urartade.

Med hög känsla af sitt värde har hela folket i Herrans tempel aflagt

den högtidliga ed, att försvara Norges sjelfständighet. Denna ed sko-

len I besegla, tappre norrmän, genom det I bestämmen den regerings-

form, hvarunder I viljen lefva, och försvaren densamma mot alla för-
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sök att öfverandakasta den. FurtviHen icke om eder kraft, att äfven

under vidriga skiften upprätthälla densamma! Tviflen icke heller derom

att en riittvis Gud skyddar ett fritt och okufvadt folks ansträngningar.

Herren är mitt hopp, min förtröstan.

Jag har som detta lands regent ansett det för min första pligt

att gifva de andra makterna tillkänna nationens fredliga förhållanden,

och intill denna dag har ingen ny tiendtlighet, har ingen makt blif-

vit utöfvad mot Norge. Jag har skrifvit till alla de furstar, hvilkas

vänskap är af vigt för Norge och af hvilkas rättskaffenhet man kan

vänta bistånd i en rättvis sak, sä snart omständigheterna tillåta dem

att yttra dessa tänkesätt till vår fördel. I anseende till rikets aflägsna

läge har ännu intet svar ingått. Emellertid återses och med glädje

emottages den engelska Haggan i våra hamnar.

Till konungen af Sverige har jag skrifvit så, som det blifvit riks-

församlingen förelagdt. Men denne monark har skickat min välmenta

skrifvelse oöppnad tillbaka. O, måtte dock denne konung, som säger att

han vill vara norska folkets fader, äfven åra dess rättigheter och skänka

norden fred och lugn. Vi önska ju blott att lefva oberoende och i

gödt förstånd med en i sig sjelf aktningsvärd grannbo."

Den 17 maj skedde konungavalet, och denna dag firas i Norge

såsom årsfest af dess politiska tillvaro. Det var icke mindre än tre

röstegande medlemmar, och bland dem den vördnadsvärde Peder Anker,

bvilka höjde sin stämma. Han trodde att det vore med försig-

tigheten mest öfverensstämmande, att icke i ett ögonblick, då man vore

i okunnighet om den politiska ställningen i Europa, utköra någon ko-

nung, utan deremot anhålla hos prins-regenten, att han tills vidare

bibehölle styrelsen öfver konungariket Norge efter den af riksförsam-

lingen sanktionerade konstitutionen. Men som riksförsamlingen ansåg

som en lag, att konung skulle väljas, så gick valet för sig af en en-

skild dertill vald komité och prins Kristian erhöll 8 röster, grefve We-
del Jarlsberg 4 och kronprinsen af Sverige 2 röster. Sedan hela om-

röstningen blifvit uppläst, höll presidenten ett kort tal, som slöt med
"Gud bevare det gamla Norge" och hela församlingen instämde hög-

tidligen i samma önskan: "Gud bevare det gamla Norge." Konsti-

tutionen antogs och trycktes sedermera i Kristiania under titel" konunga-

riket Norges grundlag."

Då representationen antog grundlag och utkorade konung, skedde

Från Europas hof.
''

'jl
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det, att jag så må säga, under ett politiskt mörker, då den, afskuren

från all gemenskap med det öfriga Europa, ej kände hvad sig der till-

drog. I detta afseende står denna tilldragelse ensam i Europas anna-

ler och visar ä de handlandes sida antingen ett ojemförligt mod eller

också brist på öfverläggning, som bar på regenten sina elaka frukter, ehuru

den för nationen snarare genom en tillfällighat än genom händelsernas

utveckling beredt en senare lycklig framtid. Under det från budska-

pen i England ingenting afhördes, använde konungen af Danmark alla

tillfällen för att upplysa prinsen om hans sanna belägenhet och den af-

grund, som öppnade sig för hans fötter. Men det synes som passio-

nen förblindat ej mindre prinsens eljest ljusa förstånd, än slagit alla

hans anhängare med blindhet. De kunde icke förmås att tänka sig

den möjlighet, att England skulle fiendtligt behandla dem och mötande

de svenska anfallen efter de svaga och planlösa, som under Gustaf

Adolfs tid egt rum, hoppades de att lätt blifva färdiga med denna na-

tions krigare, som nu likväl skulle i massa och anförde af en fält-

herre, som bidragit att besegra Napoleon, visa sig på Norges fjellar.

Alla Norges män voro likväl ej så insöfda i säkerhet eller så öf-

vermodiga vid den annalkande faran, det de trodde sig ensamme i

striden kunna möta den med hopp om framgång; de rådde ännu med

eftertryckliga ord prins Kristian att icke mottaga kronan, hvarigenom

all återgång i händelse af olycka var honom afskuren, att behjerta sin

belägenhet och att icke inveckla det olyckliga folket i en strid med

en öfverlägsen fiende, der undergången tycktes vara säker. Som regent

kunde han ännu, som konung aldrig, utan vanära draga sig tillbaka.

Men alla dessa råd, af den förutseende visheten gifna, strandade mot

prins Kristians egen vilja och hans förtrognas ingifvelser. Han fruk-

tade, att om han ej antog spiran, folket skulle blifva modlöst och ka-

sta' sig i det förhatade svenska partiets armar. Sålunda mottog han

redan den 19 maj Norges krona och besvor grundlagen. Till norske

närvarande representanterna yttrade han:

"Det höga kall, hvartill medborgares förtroende utkorade er, är

fullbordadt. Norges statsförfattning är grundlagd; nationen har genom

eder, sina utvalde män, handhaft sina rättigheter, befästat dem för

framtiden och genom en vis fördelning af makten tryggat den med-

borgerliga friheten och den ordning i staten, som den verkställande

myndigheten är pligtig att vidmakthålla.
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Den för aiulia stater ilyrköpta erfarenheten liar lärt norska fol-

kets representanter, att i lika grad bevara regeringsformen för despo-

tismens inträng, som för folkrogeringens missbruk.

Detta gamla konungarike önskar en konung, men lian skulle i

formen lika litet som i gerningen vara despot; nej, sitt folks förste

vän och fader bör han vara. Detta väntar nationen att finna i mig

och dess förtroende till mig uppmanar mig ännu starkare, att, oaktadt

de faror och mödor som vänta mig, helt och hållet uppoftra mig för

Norges väl och heder.

Med dessa redliga afsigter och förtröstande på den allsmäktige

Gudens bistånd, hoppas jag att kunna svara emot denna nationens

väntan.

Jag antager Norges krona som en gåfva af ett trofast och upp-

riktigt folk, en underpant af dess kärlek för mig och min kungl. ätt.

Min store föregångare den fjerde Kristians ande följer mig i all

min gerning. Han var det norska folkets gode kung och fader. Hans

mönster skall tidigt inplantas i min älskade sons hjerta och folkets

kärlek skall gå i arf till honom; han skall lära att akta detta arf högre

än kronans glans.

Och nu, Norges utvalde män, landets trogne söner, besvärjen den

grundlag för det sjelfständiga Norge, som vi alla troligen vilja hand-

hafva och försvara. Helig är den aflagda eden! Du Gud höre och

välsigne den!

Ännu återstår att meddela riksförsamlingen, hvad jag ser mig i

stånd till, angående rikets politiska ställning — ett meddelande som jag

gerna önskat att kunna gifva förrän kronan uppdrogs till mig; men
denna önskans uppfyllelse har blifvit mig nekad, genom uteblifna un-

derrättelser från de personer, som jag afsändt till England och till de

allierade furstarne; och på svenska tidningarne bör jag icke bygga nå-

got det ringaste.

Emellertid är ingen fiendtlighet utöfvad eller någon krigsförkla-

ring af någon makt utgången mot Norge.

Konungen af Sverige har under d. 12 april förklarat Norges ku-

ster i blokadtillstånd och låtit utfärda kaparebref för att uppbringa

alla till och från Norge seglande skepp; några fartyg hafva blifvit upp-

bragta till svenska hamnar, hvaremot tvänne svenska kapare blifvit

uppbragta af norska kryssare. Under skydd af våra briggar hafva be-

tydliga spanmålsförråd, vid pass 150,000 tunnor, inkommit till våra
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hamnar, och man kan således med tacksamhet mot försynen anse de

fieste af rikets invånare tryggade mot hungersnöden.

Angående förhållandet med konungariket Danmark, ser jag mig

i stånd att förelägga riksförsamlingen några upplysande handlingar, i

hvilka jag önskar att man från min sida måtte linna norska folkets

värdighet iakttagen, tillika med hvad jag intill denna dag är skyldig

en högtälskad frände och ett trofast folk, hvilket folk äfven efter sön-

dringen frän Norge visar att det önskar bistå norska folket af ytter-

sta förmåga och således har fordran på en hvar rättsinnig norrmans

högaktning och erkänsla.

Dragen hem, medborgare, med den tillfredsställande öfvertygelse,

att en hvar handlat med det fäderneslands sinne, som lifvat honom,

och att folket med tillfredsställelse vill erkänna, att riksförsamlingen

visat sig värdig dess förtroende, i det den räddat nationens ära och

beredt dess framtida väl."

Till norska folket utgaf han en särskild kungörelse, hvari han

gaf tillkänna, att han mottagit Norges krona.

Några dagar derefter (den 22 maj) skedde intåget uti Kristiania

med stort jubel och frivilliga gåfvor strömmade till från alla håll till

konungen för landets understöd *.

Utan något egentligt motstånd hade Kristian Fredrik bestigit

Norges tron, ty grefve Wedels, Peder Ankers, Nils Aalls tal kunde en-

dast anses såsom varnande röster, icke någon motståndskraft. Der-

igenom att Kristian förstått uppelda norska nationalkänslan, derigenom

att hans vackra, hans intagande utseende hade vunnit fruntimmerna,

så hade han dragit nästan hela nationen på sin sida. Men i denna

vigtiga stund, då endast handlingen kunde rättfärdiga äfventyrets våda,

saknades kraften, som är dess moder och som alltid utvecklar sig un-

der farans stunder. Norge saknade icke heller lugna, kalla åskådare

af händelsernas gång, som inträngde med sin blick i karaktererna och

i upplösningen af dem. Och just hos dessa började farhågorna yttra

sig, som långsamt hörda utbredde först betänksamhet, sedan oro och

fruktan. Ju närmare molnen började samla sig kring Norges berg,

ju säkrare deras åskor voro att förvänta, ju mera försvann tillförsigten

och dermed hoppet. Karsten Ankers tystnad, och slutligen tröstlösa

* Jemför den utförliiya skildrinsren i Kristian VIII:s memoaver,
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brof, Nils Aalls och Kristians mission, som icke en gång mottogs,

gåfvo lU regenten visshet att ifrån I^ngland, under närvarande system,

ingen hjelp stod att förvänta. Visserligen skickade lord ('astlereagh

en utomordentlig diplomatisk agent J. P. Morriér till Norge fur att på

ort och ställe erfara allmänna tänkesättet, också förmodligen för att

se försvarsmedlens beskalVenliet. Men han gaf prins Kristian tillkänna

det engelska regeringen hade beslutit att uppfylla sina förbindelser mot

Sverige och lemnade nu Norge fritt val, antingen de ville mottaga

Storbritanniens förmedling till fastställande af Norges konstitutionella

förhållande eller blottställa sig för ett krig med England. Men Kri-

stian gaf endast härpå undvikande svar och så förklarade ^lorrier sin

beskickning för slutad.

3.

Karl Johans förhållande vid underrättelserna frän Norge. — Karl XIII:s proklamation

till norrniänuen. — Fiendtligheternas utbrott.

Då Karl Johan erfor det motstånd Norge och prins Kristian satte

mot verkställigheten af den i Kiel afslutade traktaten, var han redan

med sin svenska armé på andra sidan af Rhen för mycket invecklad

i den allmänna striden för att kunna återvända och ånyo göra sin er-

öfring i Holstein och Slesvig gällande. Hans bitterhet emot Danmark

steg till sin höjd, emedan han misstänkte delaktighet i de norska intri-

gerna, och denna misstanke meddelade han äfven engelska kabinettet.

En af dess tidningar yttrade att Danmark hade i allmänhet den vana

att med ena handen underteckna fördrag och med den andra sönder-

rifva dem. Ett annat organ påstod, att prins Kristian Fredrik, innan

sin afresa till Norge, erhållit befallning att, ifall Danmark måste af-

träda Norge, söka genom alla möjliga medel bibehålla landet intill

allmänna freden. De antogo en skarp ton mot Fredrik den VI, men i

synnerhet sökte allt hvad som utgick från svenska regeringen att antyda

det Norges insurrektionsförsök var föranledt, underhållet och skyddadt

af danskarne. Det var, enligt dess anhängare, endast danska upphets-

ningar, som vilseförde norrmännen; det låg i Danmarks intresse att ej

se Skandinavien förenadt under en spira. Genom denna framställning
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skulle norska folkets hat ocli bittra afsky mot svenskarne stå i ett

mildare ljus för utlänclingen, och det förhatliga i ett fritt, i ett ädelt

folks förtryck aflossades till en del från svenska regeringen. I följd

af denna åsigt blef Sveriges språk mera hotande mot Danmark. Man
ville påstå, att kronprinsen af Sverige tänkte på att återtaga hertig-

dömena. Svenska arméen gick i forcerad återmarsch till kusterna af

Östersjön, så snart händelserna vid Paris utvecklat den politiska ställ-

ningen i Europa, och knapt inlopp underrättelsen derom till de danska

hjelptrupperna, som voro i marsch till Khen, än de lika hastigt åter-

vände, med en försigtighet liksom de hvarje ögonblick af sven-

skarne väntade att blifva öfverfallna. Under tiden hade likväl konung

Fredrik ännu tydligare i bref (d. 18 april) ådagalagt sin redlighet i

fredsfördragets hällande i förnyade ordres till prins Kristian, i det han

förklarade sig deri ej erkänna något annat öfvervälde öfver Norge än

Karl den XIILs. Af hans utskickade emottogs likväl blott öfverste

Lönborg i Norge: amiral Bille fick ej komma öfver norska gränsen

och återreste utan att få tala med prins Kristian.

Efter ett kort vistande i Paris skyndade Karl Johan tillbaka till

Sverige, för att bereda anstalter till det förestående fälttåget. Innan

han lemnade Tyskland utgaf han till den afmarscherande arméen föl-

jande proklamation af den 21 maj:

"Soldater! en eröfrare lika fruktansvärd genom vidden af sina

planer, som genom medlen till dess utförande, hotade att underkufva

Europa och hade redan böjt Tyskland under tyngden af sitt välde.

Sverige fattade det ädla beslut, att medverka till germaniska folkens

räddning; men innan det kunde låta sina försvarare beträda en främ-

mande jord, borde det veta sig icke hafva något att befara från ett

närgränsande land, som var den allmänna fiendens inflytelse underka-

stade Det är sant, eder konung hade, i det han förhindrade upprät-

tandet af en nordisk konfederation, bevarat fäderneslandet från den

olyckan att blifva lydrike under annan makt, men han kunde ej trygga

dess frihet, utan att förvärfva nationen norrmännens vänskap. Högtid-

liga fördrag blefvo afslutade; de försäkra Norges förening med Sverige

och freden i Kiel, genom hvilken konungen i Danmark afstod sin rätt

till detta land.

Soldater! innan dessa fördrag blifvit uppfylda, gifves ingen hvila

för oss, intet lugn för våra makar och barn, ingen trefnad för norden.'

Soldater! T^^skland är fritt och I hafven bidragit till dess be-
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fiielse. En furste, ht hvilken vårdon af norska Mkeia sällhet varit an-

lörtrodd, vill uppottra dess vill, nekande i trots af nationalviljan att

verkställa det fredsfördrag, som, utom alla öfriga åt Danmark bevil-

jade förmåner, återskänkt liertigdömena Slesvig och Holstein, hvilkas

styrelse denne furste bör önska att en dag få tillträda. Om han fort-

far att misskänna skyldigheten af förnuftets bud, om vi blifva tvungna

till den olyckliga nödvändigheten, att med väpnad hand göra för-

bundens föreskrifter och Sveriges rättigheter gällande, påminnen eder

då, soldater, att det icke är norska folket, som vi bekriga; att det blott

är dess förledare, som skola bestraflas, och de som fortfara att be-

herska det, mot hvilka vi böra strida. Bemöten med skonsamhet vil-

-eförda bröder, som sedan de återkommit från sin förhlindelse, skola

erkänna att svenska regeringen icke önskat de båda landens förening

i annan afsigt än att skänka norden lugn samt norrmännen frihet och

oberoende.

Soldater! med samma förtroende jag fört eder till stränder, som

vi nu lemna, skall jag ledsaga eder de ärofulla pligtor till mötes, som

fäderneslandets väl af eder påkallar. I skolen uppfylla dem, ty I aren

svenskarl Försynen skall skydda vår sak, ty den år rättvis."

Kriget i söder hade slutat med den förhatade mannens för-

drifvande till en liten ö i medelhafvet; nu hotade det att uppblossa

på nordens fjellar. Europas befriade folkslag kastade liksom en med-

ömkansfull blick på Norges folk, hvilket mot sin vilja skulle underlägga

sig en främmande styrelse, som den hatade. Icke blott att utgjuta ny

blodsutgjutelse, utan äfven att ifrån sig välta det förhatliga i biträdet,

dertill önskade de segrande monarkerna en fredlig behandling af

nordens stridigheter. De önskade det af dubbel orsak, emedan de der-

till voro förbundna genom fördrag med konungen af Sverige, hvilka

de ville uppfylla, och emedan deras egna undersåtar genom de idéer

om frihet, som under den gemensamma kampen voro utvecklade, voro

i en jäsning, som hotade att en dag blifva farlig för dem sjelfva. För

att bereda denna fredliga öfverenskommelse afsände de kommissa-

rier till Norge, för att i händelse prins Kristian eller Norges folk

ännu gjorde sig någon illusion om sin ställning och om de allierade

monarkernas tänkesätt, dessa skulle upplysa både den ene och den an-

dre derom. Dessa ankommo sista dagen uti juni månad; österrikiske

kejsaren hade sändt generalen baron Steigentesch, Ryssland general-

majoren Orlof. England A. .J. Fogter och Preussen major von Mårtens.
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Då de infunno sig i Kristiania, gåfvo de prinsen tillkänna, det de icke-

kunde erkänna honom som konung, i det dem var uppdraget att be

honom foga sig efter Kielertraktaten. Med dem förenade sig äfven

de danska fullmäktige amiralen Sten Bille och öfverste Lönborg, med-

förande en befallning från konung Fredrik till Kristian att nedlägga

sin usurperade makt och att låta utgå en förmaning till de trogne

norrmännen att afstå från ett förehafvande, b vilket endast bragte olyckor

öfver deras älskade fosterland. Prinsen ålades ännu en gång att till

svenskarne öfverlemna Norges fästningar och i fall af vägran hotades

han att ställas för rätta efter 25 art. konungabalken. Nu syntes att

de visares råd, det prins Kristian ej genom kronans antagande borde

afskära sig all väg till en ärofull reträtt, var välbetänkt och derjemte

svårigheten af den ställning, hvari prinsen kastat sig.

Prinsen, utan att afkläda sig sin konungsliga värdighet i talet

till Europas sändebud, förklarade sig redobogen till de största offer för

sina undersåtar, men att den makt han fått af folkets händer, borde

endast i folkets händer nedläggas, hvadan han begärt tid till ett stor-

tings sammankallande, der han öppet för nationens representanter kunde

framställa för dem landets ställning och regenternas bestämda tänkesätt.

Funne stortinget förnuftigast att vika för stormen, så ville han gerna

nedlägga sin makt, men funne det sin ära erfordra att försvara Nor-

ges rättigheter, så skulle han i detta försvar dela landets öde.

Prinsen föreslog en vapenhvila, men de vilkor, som för densamma

af de allierades ombud uppsattes, afslogos ett efter annat. Tiden bör-

jade lida, svenska rustningarne att fullända sig, då ingåfvo de den si-

sta noten, att de icke voro komna såsom medlare emellan Sverige och

Norge, utan snarare såsom vapönhärolder, hvilkas pligt det vore, att

med all kraft yrka på den af monarkerna garanterade Ki-eler-fredens

verkställande. En kår preussare öfverlemnades dertill åt Sveriges dis-

position. En allmän sjöblokad af Norges hamnar skulle göra det

öfriga. Hans kungl. höghet prins Kristians bekanta tänkesätt, rätt-

skaffenheten af hans karakter, den allmänna aktning, hvari det norska

folket stod i Europa, jemte de allierades önskningar att rikenas för-

ening skulle ega rum utan blodsutgjutelse, hade förmått de allierade

makternas sändebud att öppna vägen till en underhandling, som dock

ingalunda, som lätt begripligt vore, låg i meningen af deras instruk-

tioner. De hade dervid låtit sig angeläget vara att för hans kungl.

höghet lemna en utväg öppen att uppgifva den höga post, hvartill olyck-
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liga orastAndigheter fört honom, och tillika undvika allt hvad som
kundo kasta ett ofördelaktigt ljus på hans höghets och norska folkets

karakter. Hans höghet prins Kristian hade förklarat, att han icke

kunde inlåta sig på nägot utan riksförsamlingens hopkallande. Han hade

föreslagit ett vapenstillestånd för att kunna rådfråga nationens repre-

sentanter. Men dessa förslag kunde d»; allierade makternas sändebud

endast bifalla på vissa hufvudgrunder *.

Men på ingendera af dessa föreslagna hufvudgrunder ville prins

Kristian ingå utan många jemkningar och ändringar, som nästan gjorde

lera till intet. 1 synnerhet förklarade både han och statsrådet sig emot

att i svenskarnes händer öfverlemna fastningarne. Sedan alla bemö-

dande å ministrarnes sida varit förgåfves att bringa öfverenskommelse

emellan Sveriges fordringar och Norges anspråk till stånd, lemnade de

i slutet af juli Kristiania, och nu tillkom det svärdet att slita dem.

Vi hafva sett att svenska trupperna i hastiga marscher nalkades

Östersjöns stränder, att Karl Johan redan under den 21 maj ifrån Ly-

beck tilltalat dem med uppmuntran att icke nedlägga vapnen, innan

föreningen vore verkstäld. Sjelf, gick han ombord på en fregatt till

Karlskrona, der han under folkets jubel mottogs. Hans resa från

denna stad till hufvudstaden var endast ett triumftåg. Öfverallt tol-

kade sig den allmänna erkänslan, ty tillförsigten hade ånyo fattat al-

las bröst, sedan man i landet erfarit att hvarken Ryssland eller Eng-

land veko från sina förbindelser. I Södertelje hade Karl Johan den

glädjen att omfamna prins Oskar och utanför Stockholm mötte honom
Karl den XHI och hans gemål, hvilkens hufvud han prydt med en ny

krona. Sedan .de allmänna glädjebetygelserna slutat, intogo sor-

gerna för det instundande fälttåget de herskandes sinnen. Striden var

äfven för Sverige betydelsefull, ty hittills hade fälttåg i Norge endast

hemburit olyckor och nederlag åt dess krigare och Sveriges ressurser

hvarken i folk eller penningar talte några sådana. "Detta land", skref

Wirsén till Adlersparre, "skall således blöda, då det öfriga Europas sår

är under förblödning; man vet ej hvar allt detta slutar. Sverige, redan

så länge ett föremål för skakningar, kan ej utöfver en viss point, som är

nära för handen, mera uthärda sin närvarande belägenhet. Det är snart

på våndningspunkten att antingen bli fast eller intet."

• Jemför Kristian VlILs memoarer,
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Under flottans utrustning, under magasinernas anläggning vid

vestra gränsen, under alla möjliga tillredelser för det instundande fält-

tåget, lemnade svenska krigsmakten den tyska jorden och inskeppade sig

i Eostock, Wismar, Lybeck och Stralsund till sitt fädernesland.

Ett nytt regemente, Koyal Suédois, sammansatt af alla nationer

och upprättadt under kriget, landsattes i Ystad och genomtågade Skåne

och Halland under utsväfningar af alla slag. Det var bestämdt att

storma Fredrikshall, der Karl den XII funnit sin död. En del af

arméen gick dervid till Göteborg, en annan del tog samma väg som

Koyal Suédois till sin bestämmelse. Alla trupper, alla örlogsfartyg

voro i beredskap i slutet af juli. Men innan rörelsen började, innan

flottan gick under segel, talade Karl den XIII ännu fridens ord till

sitt nya folk:

''I samma ögonblick, då vår kärälsklige son, Sveriges kronprins,

går att i spetsen för våra arméer till lands och sjös verkställa be-

sittningstagandet af konungariket Norge, kunna vi icke förneka vårt

faderliga hjerta den tillfredsställelsen att ännu en gång för vilseförda

undersåtar öppna fredens och försonlighetens väg, innan krigets ound-

vikliga olyckor förblanda den oskyldige med brottslingen.

Inbyggare i Norge! Eder politiska tillvaro är oryggeligen bestämd

genom krigshändelsernas slutliga utveckling och stadfästad genom de

högtidligaste förbund. Det beror ej mer af några oroliga partistiftare,

som söka förleda eder laglydnad, att lägga hinder för upprättandet

af en ny sakernas ordning i norden; den är enhälligt försäkrad af

Europas mäktigaste regeringar.

Sveriges obestridliga rätt till den åsyftade föreningen med Norge

har genom våra undersåtars blod och patriotiska bemödanden blifvit

för dyrt köpt, att vi ett enda ögonblick skulle tveka att genom alla

de medel, försynen nedlagt i våra händer, understödja densamma och

på det kraftigaste göra den gällande.

För alla de uppoffringar, vi under ett blodigt och ärofullt fälttåg

frivilligt gjort åt Europas allmänna frälsning, hafva vi aldrig önskat

någon annan belöning än skandinaviska halföns tillkommande lugn och

säkerhet.

Det var för att befrämja denna välgörande förening emellan Sve-

rige och Norge samt att befästa densamma genom alla band och rät-

tigheter, som vi samtyckt att till hans majestät konungen af Danmark

återlemna de rikaste af hans besittningar på fasta landet, redan er-
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öfrade af våra och vara segrande bundsförvandters trupper. Del var till

vinnande af detta föremill, som vi skyndat att efterskänka betalningen af

de i^Magor, som redan inom danska området blifvit utskrilna, att hög-

tidligen afsäga oss alla de anspråk på ersättningar ifrån hofvet i Kö-

penhamn, hvartill våra undersåtar sedan en långre tid varit berätti-

gade, samt att ändtligen i förening med dessa oegennyttiga fredsvil-

kor tillbjuda ännu dyrbarare och för vårt hjerta mer ömmande upp-

offringar, såsom ett ytterligare skadestånd för Norges fredliga afträ-

dande.

Olyckligtvis har ända hitintills en enskild person med några

få anhängare motarbetat våra egna och våra höga bundsförvandters

gemensamma åtgärder. Hans majestäts förre ståthållare i Norge är

den, som ensamt tillåter sig att missbruka edert förtroende och för-

leda eder till en brottslig motsträfvighet mot alla de makter, som stad-

fästat den skandinaviska föreningen ocli offentligen erkänt rättvisan af

vårt syftemål och fogligheten af vårt handlingssätt. Förgäfves skulle

prins Kristian bjuda till att göra gällande sjelfständiglieten af eder nu-

varande belägenhet. Fn sådan obefogad sjelfständighet motsäges ej

mindre af edra egna fördelar än af den sanna statslärans oföränderliga

grundsatser. Ty om konungen af Danmark frikallat eder frän den tro-

hetsed, I honom svurit, så har han i samma stund ålagt eder den ovil-

korliga pligt, att med oss och svenska kronan ingå samma förbindel-

ser, som förut lastat eder vid danska monarkien; och endast, såsom

en följd af de oss i detta afseende lemnade försäkringar, hafva vi å

vår sida förbundit oss till de deremot svarande uppoffringar.

Norges innevånare! Det är i förlitande på edra rena och okonst-

lade tänkesätt, som vi ännu tilltala eder med detta fredliga och för-

troliga språk, innan vi låta vapnen gifva vigt åt vår rättvisa sak. För-

gäfves hafva vi flera gånger uppfordrat prins Kristian till lydnad mot

ärans och pligternas förenade röst; förgäfves till eder sjelfva låtit ut-

lärda kungörelser, som bort upplysa eder om våra välgörande afsigter

och skingra de bländverk, med hvilka upproriska och ränkfulla främ-

lingar hoppats att för eder undandölja edert verkliga förhållande till

Europas öfriga makter.

Benägna att med faderlig ömhet icke anse norrmännen annor-

lunda än som bröder af våra svenska undersåtar, hafva vi länge smick-

rat oss att kunna undvika alla strängare mått och steg, öfvertygade,

att nationen sjelf förr eller senare högtidligen skulle ogilla en fram-
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mande embetsmans brottsliga obetänksamhet. Med skonande välvilja

mot våra nya undersåtar, bafva vi fördröjt den tidpunkt, då med styr-

kans utveckling vi måste göra våra rättmätiga anspråk gällande. Un-

der tiden skapades af den fordne ståthållaren en folkrepresentation,

öfverensstämmande med upphofsmannens afsigter, icke med nordens ur-

åldriga sedvanor. Främmande embetsmän, som med honom delade lika

intressen, deltaga uti denna församling, vid hvilken den beväpnade

styrkan, mer än medborgerlighetens röst, hade inflytande. Utgången

blef svarande emot denna tillställning, icke mot nationens sanna för-

delar.

Vid en sådan sakernas vändning inom detta till oss lagiigen af-

trädda konungarike, skulle en fortfarande skonsamhet å vår sida gifva

uppmuntran åt brottet och de hemliga stämplingar, hvarmed det all-

männa lugnets oförsonliga fiender aldrig skulle upphöra att undergräfva

skandinaviska hallons sällhet. En furste, lika främmande för Norge,

som för Sverige och endast fästad vid Danmarks enskilda fördelar,

har redan vidtagit de våldsammaste steg, att försätta eder i uppror

mot eder lagliga öfverhet och i uppenbara krigsförhållanden mot Eng-

land, Ryssland, Österrike och Preussen.

Ett sådant tillstånd af söndring och upplösning hvarken kan el-

ler bör ega varaktighet. Lika vådligt för alla närgränsande stater,

påkallar detsamma deras gemensamma åtgärd, att qväfva den tvedrägts-

anda, som hotar att ensamt ifrån norden ännu aflägsna fredens välgö-

rande verkningar.

Vi skynda således att uppfylla en oeftergiflig pligt mot våra samt-

lige undersåtar, då vi nu mer, under åkallande af den allsmäktiges bi-

stånd till vår rättvisa sak, anbefalla vår kärälsklige son, Svea rikes 1

kronprins, att med hela vår krigsstyrka, understödd af våra bundsför-

vandters kraftiga medverkan, begifva sig till Norges gränser, för attj

utan ytterligare uppskof taga det i besittning. Och hafva vi derjemte

uppdragit åt hans kungl. höghet, att, så snart han inträdt inom gran-

1

sen af våra nya stater, genast i vårt namn och med vår konungsliga!

myndighet sammankalla ständer af norska folket, hvilka, sedan de ge-

nom deras medborgares fria val blifvit behörigen befullmäktigade, skola
|

ega fullkomlig rättighet, att sins emellan öfverlägga om en grundlag,

till beredande af landets framtida väl, samt att hemställa densamma

till vår konungsliga pröfning.

Vi upprepa vid detta tillfälle med tillfredsställelse, det vi, långt ifrån



489

utt nägonsin medelbailigen åsyfta några inkiiiktningar uti de fri- och rät-

tigheter, hvaraf våra norska undersåtar hittills varit i besittning, ännu yt-

terligare och på det högtidligaste stadfästa desamma, »ifvertygade, att

den skandinaviska halföns tillkommande lugn och sällhet af våra begge

folk ej kräfver något annat, än en oupplöslig förening af deras inbör-

des fordelar.

Emellertid förklara vi härmed den af prins Kristian sammankal-

lade riksfTirsamlingen för lagstridig och förnärmande ej mindre vår

än alla lagliga regeringar, och sjelfva norska folkets obestridliga rät-

tigheter. Vi förklara ytterligare alla handlingar och beslut, som ut-

gått ur denna församlings namn eller någon dens myndighet, för ogil-

tiga, utan kraft och förbindelse, samt förbjuda ytterligare en hvar af

våra norska undersåtar, att dem på något sätt hörsamma eller efter-

lefva. Vi bjude och befalle derjemte, att alla främlingar, som för närva-

rande vistas i Norge, ofördröjligen skola begifva sig ur riket, eller ock

inf^r våra ämbetsmän svärja oss huld- och trohetsed, så kärt dem är

att ej anses och straffas som upprorsstiftare och spioner. Hvarvid vi,

för att än ytterligare ådagalägga vårt ömma och landsfaderliga tänke-

sätt mot våra nya undersåter, uttryckligen härmed lofva och försäkra,

det alla infödda norrmän, som hittills kunnat anses missledda eller

vilseförda af egennyttiga främlingar, af oss hädanefter under en full-

komlig glömska af det framfarna skola omfattas med all kunglig nåd.

och ynnest, så framt de nu återvända ofördröjligen till trohet och lag-

lydnad, samt skynda att med undersåtlig nit och undergifvenhet efter-

lefva alla de bud och befallningar, som å våra höga vägnar för dem
blifvit utfärdade."

Denna uppmaning till Norges invånare var inledningen till fiendt-

ligheternas börjande. Tvänne dagar efter dess bekantgörande lemnade

kronprinsen i sällskap med sin son Stockholm och begaf sig till den

församlade arméen. Sex dagar senare afreste den åldrige Karl den

XIII till Strömstad för att sjelf taga befälet öfver flottan, som han i

yngre åren fört till segrar och ära. Han besteg linieskeppet Gustaf

den store. Den svenska örlogseskadern bestod af 4 linieskepp, 4 fre-

gatter och 70 kanonbåtar; emot denna ufverlägsna styrka kunde norr-

männen ej uppsätta mer än 40 kanonslupar och briggar. Vid Norges

gräns och i Sveriges vestliga hamnar var dessutom församlad hela Sve-

riges vapenföra ungdom. Dess krigsmakt hade sedan Karl den XII:s

lysande tåg från Sachsen icke varit i mera utmärkt skick eller i större
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talrikhet. Väl utrustad, full af tillförsigt och seger, krigsvan ge-

nom tvänne fälttåg, väntade hären med otålighet befallning till an-

fall och embarkering. Ifrån Wenersborg erinrade Karl Johan sina va-

penbröder, huru de för sex månader tillbaka varit mästare af hertig-

dömena Slesvig och Holstein. Fredriksstad hade gifvit sig, och fäst-

ningen Gliickstadt, som den store Gustafs härförare icke förmätt be-

tvinga, hade fallit i deras händer. Deras krigsföretag emot norra de-

len af Jutland och Fyen kunde icke blifva annat än segertåg. Då tog

danska regeringen i anspråk deras aktning för menniskoblod och detta

anspråk satte en gräns för deras framsteg. Fredstraktaten i Kiel gjorde

slut pä striden, och danska områdets utrymmande följde omedelbart

på denna traktat, som tillvann svenska kronan föreningen med konunga-

riket Norge. Det var i förtroende på dessa löften han hade fört dem
till Khens stränder; det var i förhoppning att grunda Skandinaviens

frihet, som de lemnat Östersjöns stränder, för att bidraga till Tysk-

lands befrielse. Men då arfvingen till Danmarks tron ansåg trakta-

ternas helgd för ett ord utan betydelse, och då han, hållande sig vid

äldre föreskrifter, satte sig emot fredsvilkorens uppfyllande, hade man
ej något mer att hoppas genom underhandlingar. De kunde nu blott

förlita sig på Gud och sina vapen. Konungen, denne förträiflige do-

mare öfver ära och krigsbragder, infunne sig sjelf, i deras kre^s. Hans

ögon och hans tankar skulle följa dem. De borde söka att rättfärdiga

den förhoppning, han fattat om sina krigare, genom sitt mod att ut-

härda mödor och besvär och genom sin ståndaktighet att befästa fram-

gången af sitt företag. De borde göra allt, hvad pä dem berodde, att

återföra missledda bröder till känslan af sin pligt. Den nya krona,

som kom att pryda den åldrige monarkens hjessa, skulle endast bli

en ny borgen för den kärlek han bar för sina barn. Ännu en gång

upprepade han att för dem gåfves ingen hvila, innan den skandinavi-

ska halföns förening och sjelfständighet blifvit betryggad.

Till norska folket vände han sig sålunda, förande det till sinnes

huru naturen bestämt norrmännen att utgöra ett folk med svenskarne

och att deras bestämmelse nått sin fullbordan, sedan genom freden i

Kiel rättigheterna på Norge blifvit af Danmarks konung till Sverige

afträdda. Genast efter traktatens undertecknande hade hertigdömena

Holstein och Slesvig blifvit utrymda, fästningarna Gliickstadt och

Fredriksort hade blifvit återstälda, tullafgifterna i sundet erkända, mer

än 12 millioner riksdaler i kontributioner, som hade blifvit pålagda
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liertigdöniena, efterskänkta; nästan en lika summa för de priser, son>

lunler kriijet hlifvit ijjorda. och utom dessa och andra fördelar hade

konungen af Danmark orhällit löfte om PomnuMns egande, så snart

lastningarne Kongsvioger, Fredriksstad, Fredrikshall och Aggershus blifvit

åt svenska trupper upplåtna och af dem tagna i besittning. Så stora upp-

ot^Vingar hade icke gjorts åt Danmark, om det icke försäkrat, att Norge

skulle fredsarat och utan motstånd erkänna konungens af Sverige öf-

vervälde. Norrmännen skulle närmare lära att bedöma värdet af

dessa uppoffringar, när de läste de traktater, som förenade Sverige,

Kyssland, England, Preussen och Österrike mot den gemensamme fi-

enden. Om meningen af sådana traktater kunde i vårt tidehvarf af

hyfsade nationer bortkonstlas, så funnos trygghet och redlighet icke

mer på jorden. Yid den tid då Norges och Danmarks regering gaf

Frankrike ett tusen sjömän, insåg Sverige nödvändigheten att göra

sig oberoende af kontinenten. Det vägrade att kröka sig för dagens

hjelte. Stödjande sig på sig sjelf och sina konstitutionella lagar, afslog

Sverige att gifva till Frankrike ett lika antal sjömän. Det gjorde

ännu mer. Det förenade sig i den kritiska tidpunkten med en monark,

hvars undergång Napoleon hade svurit Sverige kände sig stolt att

hafva föregått så många nationers beslut. Små stater äro ett spel i

de storas hand. Norrmännen kunde ej ega bestånd under en egen af-

söndrad styrelse. Afsigten hos den man, som förledde dem, syftade

derhän att en dag åter förena Norges krona med Danmarks. Men na-

turen, öfverensstämmande med den sunda statskonsten, ville, att emel-

lan svenskar och norrmän brödraband skulle stiftas. Som bröder ön-

skade svenskarne att lefva med dem. Sverige och Norge, förenade och

ömsesidigt understödjande hvarandra, skulle på alla sidor framte ett

oöfvervinnerligt bålverk. Afsöndrade och skilda, skulle de hafva allt

att frukta af hvarandra och af främmande makter. Man kaste ögat

på England. Denna sä mäktiga stat, grundar den icke sin makt och

sin välfärd på en lika förening? Norges och Sveriges förening var ga-

ranterad af Europas första makter. Många århundradens erfarenhet

bevisade, att nordens söndring alltid ledt till förderf. Kedan den store

Gustaf Adolf hade tänkt derpå. Sedan han grundlagt freden i Europa

och belastat den protestantiska läran, hade han för afsigt att förena

Norge och Sverige. Hans död tillintetgjorde denna plan. Följderna

deraf hafva varit förderfliga. Efter det minnesvärda slaget vid Leip-

zig, borde norrmännens eget intresse hafva undervisat d-.-m, att en för-
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-^ning med Sverige ensamt kunde trygga deras säkerhet. De större

makterna önskade denna förening. Alla hade insel t det tiden vore

inne att sluta den tvedrägt, som raäste uppkomma genom begge na-

tionernas söndring. Skulle väl norrmännen vara de enda, som satte

sig emot den allmänna önskan. Ville de väl ensamma bekämpa sven-

skarne och de makter, som garanterat deras förening med Sverige.

Han, Sveriges kronprins, infann sig bland dem med det hopp, att de

såsom bröder skulle bemöta den tappra armé, som från ett icke min-

dre än förvånande fälttåg återfördes. Hvarken denna armé eller den

som sedan ett år stått på Norges gräns, önskade sig lagrar, hvilka

skulle färgas med norrmännens blod. Ty då svenskarne, likasom de,

voro medlemmar af den skandinaviska brödraätten, så skulle hvarje

strid emellan de tvänne folken i lika grad förolämpa natur, förnuft

och sund statslära. Han varnade dem att icke låta sig förledas af

personer, som blott åsyftade sitt personliga intresse. Han önskade att

de icke måtte uppoffra sitt lands välfärd för de bedrägliga bländverk,

som förespeglades dem. Han bad dem öppna ögonen för de faror,

hvari en straffbar ärelystnad störtade dem. Sverige skulle ej heller

nedlägga vapen förr, än det tillvägabragt en förening, som dess trygg-

het och lugn nödvändigt fordrade. Norrmännen kunde förebygga kri-

gets elände. De borde kasta ögonen på den framtid, som väntade

4em, på den ära och de fördelar, som skulle uppstå af de begge na-

tionernas förening. Han uppmanade dem att låta nationalviljan yttra

sig och, under egiden af en upplyst och välgörande monark, bestämma

deras lagar. Denne monark erbjöd dem sjelfständighet, frihet och till-

godonjutande af alla deras fri- och rättigheter. —
Nu insägo både prins Kristian och Norges folk, att de åskdigra

molnen snart skulle slå ned öfver Norges fjellar, och i dessa afgörande

ögonblick, som föregingo stormens utbrott, saknades strax hos den nye

ledaren af rikets öden den styrka, den beslutsamhet, hvarigenom han

ensamt kunde visa sig vuxen den hotande faran. I stället för att med

öppet bröst gå dem till möte och derigenom ge åt sitt folk tillförsigt,

åt Europa beundran, tog han sin tillflykt till fredliga mått och steg.

Dessa talade tydligen om den ringa tillförsigt, som bodde i hans eget

bröst, och svarade ej emot det förut skyndsamma mottagande af en

krona i strid med råd af Norges klokaste män. Sjelfva hans fien-

der i Sverige, som darrande fruktade för utgången af ett krig, der

försvaret hade så mvcket för sig och der tidens erfarenhet under sek-
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ler endast kunde framvisa lidna nederlag, begynte nu alt vänta en

lycklig utgång af svenska arméens rörelser. Aldrig hade on så väl

ordnad, af sådan erfarenhet ledd krigsmakt stått emot norska folket.

Den räknade 50,000 man af alla vapen, och ett artilleri, hvilket tåf-

lade med de bästa i Europa. Väl uppgåfvo de norska och danska be-

rättelserna minst ett lika antal norska krigare, färdiga att uppoffra

sista blodsdroppen för Norges frihet. I verkligheten fans väl tillgång på

dem, men i hvilket tillstånd voro de! Brist och armod hindrade att

sammandraga ett tillräckligt antal af stridsmän, för att med efter-

tryck möta fienden. Af denna orsak måste en mängd ynglingar, friska

söner från landets innersta delar, som ilat till farorna, återskickas, och

härigenom började entusiasmen att sätta sig och slutligen alldeles lugna

af. Norrmännen i allmänhet voro goda och fruktansvärda skyttar, men
hvartill tjenade denna skicklighot, då icke skyttarne kunde bilda en

talrik armé och i massa möta de öfvade svenska soldaterna. Dertill

saknades goda officerare, öfvade i krig och i besittning af truppernas

tillförsigt, så nödvändig för den lyckliga utgången.

Prins Kristians bref till Karl Johan afgick (d. 13 juli) ännu un-

der de allierade kommissariernas vistande i landet. Det lydde:

"Jag vänder mig till en motståndare, hvars aktning och förtro-

ende jag önskade att kunna förvärfva. Jag bifogar här ett bref:

min skrifvelse till konungen af Sverige. Det innehåller uttrycket af

mina tänkesätt och bestämmer de personliga uppoffringar jag är be-

redvillig att göra för att trygga freden i norden. Norska nationen

skall afgöra, om hon föredrager ett krig med Europas makter framför

det öde man tillbjuder henne. Ni kan, min herr kusin, eröfra Norge,

men ni skall regera öfver undersåtar, som äro fiender till sina för-

tryckare. Blott genom mildhet och menniskokärlek, genom aktning

för det allmänna tänkesättet, kan ni hoppas att försäkra de skandina-

viska folken lugn och sällhct. Välj nu, min prins, och tvifla icke, att

ni alltid skall finna mig på pligtens bana, antingen i spetsen för ett

folk, som försvarar sin sjelfständighet, eller såsom en uppriktig med-

lare från det ögonblick man visar en skyldig aktning för detta folks

rättighet och lycka".

Innehållet af detta bref bär snarare stämpeln af en sinnesstäm-

ning, förtvifiande öfver sin ställning än af det vanliga norska språket,

hvilket stolt och trotsande ej synes vika för ödets mest hotande beslut.

Afven uppdrogs vid samma tid åt tvänne norska officerare, major Pe-

Från Kuropas hof. ol
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tersen och kapten Holten, att uppgöra vilkoren för stilleständet, hvil-

ket likväl fann för stora svårigheter att komma till stånd. Karl Jo-

hans svar var förolämpande och 3'ttradt i segrens tillförsigt. Prins

Kristians bref hade också för en sådan skarpsinnighet, hvarmed hans

motståndare var begåfvad, gifvit stora tillfällen till anmärkningar:

Norska nationen, förledd af en dansk prins — sådant var inne-

hållet af Karl Johans svar — kunde ännu någon tid vara förblin-

dad; men rättsinnig och frimodig, skulle den snart erkänna sina plig-

ter mot sin rättmätiga öfverhet, och sjelf veta att straffa dem, hvilka

förvillat henne. Konungen af Sverige vore beredd att till och med

bevilja denna ädla nation mer än hvad hon rättmätigt kunde fordra.

Men endast norrmännen ville hans majestät höra, icke de tillfälliga auk-

toriteterna, hvilka han hvarken kunde eller tordes erkänna, och hvilka

leddes utaf afsigter, alldeles stridande mot Norges ära och lycka. Han,

Kristian Fredrik, borde som dansk prins känna sina pligter; som tro-

gen och rättskaffens undersåte borde han Ij^da den monark, som satt

honom i spetsen för norska regeringen; han borde icke hafva begag-

nat sig af denna makt att uppväcka ett borgerligt krig i norden. Al-

drig hade han, Karl Johan, haft för afsigt att medelst vapenmakt för-

ena Norge med Sverige. Han sträfvade efter en skönare eröfring. De
folkslag, hvilka krigshändelserna underlagt hans styrelse, hade rättfär-

digat de grundsatser, hvilka styrt hans regering; den allmänna opini-

onen, hvarom prins Kristian talade, hon, som alltid är den, hvilken

styrer verlden, hade redan förklarat sig mot honom, Kristian. Skan-

dinaviska folkens lugn och sällhet hade alltid varit hans, Karl Johans,

syftemål och han ville gerna uppoftVa sin sista blodsdroppe till att be-

trygga deras välgång och sjelfständighet. Han erinrade Kristian att

man icke gjorde några uppoffringar, då man nedlade en orätt inkräk-

tad makt, och man befunne sig icke på pligtens bana, då man icke

erkände helgden af traktater och af den folkrätt, på hvilken dessa äi;o

bygda. Han tillkännagaf för ötrigt, att han nu gick att uppfylla sin

konungs befallning,' men han skulle icke underlåta att upprepa för sven-

skarne, att de borde räcka de goda norrmännen handen och aldrig

sammanblanda dessa med de upprorsstiftare och utländingar, mot hvilka

de måste strida.

Redan innan dessa bref och proklamationer vexlades, hade de

första fiendtligheterna egt rum till sjös. Vid Hvalöarne hade norska

flottiljen under kommendör Fastings befäl stationerat sig, för att för-
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svara inloppet i Kristianiafjonlen. Med öfverlägsen styrka syntes ge-

neralamiral Puk'\ då den norska, för att icke alldeles bli öfvermannad

och ttirstörd, vtk åt Kristianiafjordens vestra sida till Fredriksstail, till

hvilken begge inloppen afstängdes af svenskarne. Såsom en ftdjd deraf

besattes Hvalöarne utan svårighet af svenskarne; af Puke eröfrades

Kragerön, som beherskade Fredriksstad och sålunda voro svenska ar-

méins rörelser emot den norskas högra flygel mycket underlättade.
*

Den vapenstyrka, hvarraed norrmännen kunde möta svenska öfver-

makten, belöpte sig till högst 30,000 man, fördelade på en stor sträck-

ning, dervid svenskarne, såsom görande anfallet och redan derigenom

öfverlägsna, alltid borde hafva fördelen. Den af generalmajor Stailelt

anförda brigaden bestod af 1S,000 man; en annan på 7,000 man under

general Hegerraaim låg i trakten af Eidsvold; öfverste Krebs höll Kongs-

vinger besatt med 2,000 man; på Hedemarken lågo 1,000 man o. s. v.
*'

Men om i materielen, i näringsmedel herskade brist vid denna sam-

mandragna styrka, så fans en icke mindre i planen till försvaret och

för att leda operationerna af dessa kårer.

Den från Tyskland återvända arméen var indelad i 3:ne divisio-

ner eller G brigader; den första divisionen anfördes af general Posse

och hade till brigadgeneraler Schulzenheim och Lagerbring; den an-

dra kommenderades af general Brändström och öfverste Keutersköld,

den tredje hade till öfverbefälhafvare general Boye och under honom

öfverste Bergenstråle och general Hederstjerna. Denna armé stod un-

der kronprinsens eget befäl, var nästan hela den styrka, som varit med

honom i Ty.skland och kallades svenska arméens första armékär. Den

andra svenska arméens armékår var den afdelning, som stått förut

på norska gränsen och kommenderades af fältmarskalk Essen; den be-

stod af L':ne divisioner, hvaraf den första under grefve G. Mörner hade

till brigadgeneraler Plåten och Haij, den andra under Rosenblad, hade

dertill öfverstarne Klingsporr och Gahn. Dessutom hade öfverste Eck

besatt norska gränsen vid Jemtland med en särskild observationskär.

I Strömstad hade kronprinsen sitt högqvarter och deromkring

församlade sig hela den första armékåren, till hvars befälhafvare han

lät utgå befallning, af d. 20 juli, att, då svenskarne stridde mot de

* Rörande general Pukes operationer hänvisa vi till "Svenska hofveb

och aristokratien", pjette bandet sid. 236—24*), der åtskilliga bref från Puko

äro intagna.

** Xärmare detaljer finnas anförda i Kristian VIII:s memoarer.
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upprorsstiftare och främlingar, hvilka endast hade Norges olycka till

föremål, förde de icke krig mot norrmännen. Dessa var arméen skyl-

dig välvilja och skydd, och deras egendom var anförtrodd åt värden

af svenskarnes redlighet och krigslydnad. Divisionsgeneralerna skulle

personligen ansvara för hvarje öfverträdelse af dessa ordres. En sådan

öfverträdelse vore lika stridande mot svenska namnets värdighet, som

mot den hederskänsla, hvilken i alla tider utmärkt den svenske sol-

daten. Hvarje reqvisition af boskap och lifsmedel, som gjordes på de

ställen, hvilkas inbyggare underkastade sig fullgörandet af sina plig-

ter, skulle betalas med reda penningar, hvilket dock ej egde rum på

de orter, som understödde upprorsstiftarne och derigenom gjorde sig

skyldiga till olydnad mot sin lagliga öfverhet.

Hvalöarne och Kragerön hade kommit i svenskarnes händer nä-

stan utan svärdsslag, ehuru besittningen af den senare var för eröfrin-

gen af Fredriksstad mycket maktpåliggande och den af denna orsak

var försvarad af 1200 man infanteri under öfverstelöjtnant Hjerman och

ett batteri. Fredriksstad blef nu uppfordrad att gifva sig. Denna

stad beherskar inloppet af Glommen och är nyckeln till Kristiania och

dess fästning Kongsten var försedd med allt till ett kraftigt motstånd,

ehuru, belägenheten ej var egnad till ett långvarigt försvar, emedan

den så väl från de omgifvande höjderna, som ifrån Kragerön kunde

beskjutas. Då kommendanten von Holst gaf ett nekande svar, börja-

des från ett haubitsbatteri (d. 4 aug.) på Kragerön och från kanon-

sluparne en häftig eld bittida om morgonen, men redan kl. 7 om för-

middagen hissades parlam entärflagga och fästningen öfverlemnades

samma dag; svenskarne funno deri proviant för sex veckor och 100

kanoner.

Genom eröfringen af Fredriksstad hade redan svenskarne gjort

ett vigtigt steg till en lycklig utgång för kriget, ty norrmännens flank

på södra sidan var tournerad, och deras positioner vid Glommen för-

lorade sin starkaste stödjepunkt. Svenska flottan fick en högst för-

delaktig station, emedan den ej mera lopp i fara att öfverraskas af den

norska och kunde lätteligen härifrån göra sina operationer mot längre

nordvest belägna positioner. Utom dessa fördelar öppnade sig en vig

kommunikation för alla de transporter, som för arméens behof måste

fortgå från svenska magasiner längs norska kusten. Garnisonen, som

uppgick till 1500 man, fick återvända till sina hemvist och genom den

goda behandling den norske soldaten erfor, medtog han till sina hem



497

'•n god tanke om sina fienders menskligliet, deras goiJa klädsel, deras

urdning och ett högt hegrepp ora deras odfvcrvinnerlighet.

Medan från sjösidan detta anfall skedde och satte de norska för-

svarsanstalterna i oordning, inryckte i Norge svenska arméens andra

armékår, vid pass •J0,000 man stark, under fältmarskalk Essens be-

1^1 uti tvänne kolonner genom PJnningdalen och besatte Bärby

backe. Den på Idesliitten posterade norska styrkan blef derigenom

tvungen att draga sig tillbaka. Då häraf intet tvifvelsmål om sven-

skarnes operationsplan kunde uppstå och då Staffelt med hela sin

division låg vid Stafslund, endast tvänne mil ifrån gränsen och icke

ilade till undsättning, så måste man anse denna försummelse antin-

gen för ett förräderi eller en försummelse i dubbelt afseende stratV-

bar. Väl kan denna svenskarnes marsch ej jemföras med Bonapartes

öfver St. Gotthard, men de naturhinder, hvilka dervid öfvervunnos, göra

ändå detta tåg högst märkvärdigt i krigskonstens historia. De svårig-

heter och mödor, hvilka för truppernas framträngande erbjödo sig i

anseende till de branta och krokiga vägarne, hviika gå uppföre och ut-

före mellan lodräta klippor, voro otroliga. Hvarje steg framstälde ett

Thermopyle och likväl drogo sig de norske anförarne utan att göra

betydligt motstånd på hvarje punkt tillbaka. Svenskarne framryckte

till Tistedalen, och när norrmännen erforo detta framträngande, öfver-

gåfvo de sin ställning vid Svinesund, en af de starkaste man kan

föreställa sig. Af detta fel begagnade sig svenskarne genast och slogo

med beundransvärd hastighet en flottbrygga öfver Svinesund och den

2 aug. gick general Posse med hela första divisionen med artilleri och

kavalleri deröfvcr. Från ett annat håll inryckte general Gahn i Norge

mot Kongsvingers fästning och ankom på halfannan mil derifrän, haf-

vande norske öfversten Krebs med sig. Fredrikshalls fästning, lig-

gande på lodräta klippor, ryktbar genom Karl d. Xll:3 död, utanför

dess murar, kringrändes af general Vegesack och belägringen uppdrogs

åt befälhafvaren för artilleriet generalmajor Suremain. Vid underrät-

telsen om Fredrikshalls inslutning antågade .0,000 man från Kölen i

afsigt att angripa Vegesack och befria den hotade fästningen; men den

senare anryckte mot fienden och dref honom i stället tillbaka. Der

hade prins Kristian i största hasfe samlat brigaden Hegermann och

största delen af brigaden Staffelt, utgörande en styrka af 8,000 man

för att angripa svenskarne i flanken och afskära dem från Fredrikshall.

Denna plan var fattad i förutsättning, att vägen till Möss och Kri-
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stiania vore tillräckligt skj'ddad genom de vid Glommen posterade

trupper och genom fästningen Fredriksstad. Men redan d. 5 aug. in-

lopp i det norska högqvarteret underrättelse om Fredriksstads öfver-

gång och densamma tillintetgjorde alla anfallsföretag, i det den ut-

bredde bestörtning och rådlöshet bland de norske befäl hafvarne; ty

ehuru Krageron och Fredriksstad voro tagna, var framgången af ett

modigt anfall i fiendens flank ej utanför möjlighetens gräns, dä dereraot

ett tillbakatäg öfver Glommen lemnade åt svenskarne, som fullkomligt

beherskade kusten, tillfälle att omkringgå alla norska arméens ställ-

ningar emellan Glommen och Kristiania och äfven tournera venstra fly-

geln af norska arméen. Emellertid i bestörtning öfver de oväntade ny-

heterna höll prins Kristian ett krigsråd, hvars beslut stannade deri, att

general Ahrenfeldt skulle gå tillbaka öfver Glommen, emedan man eljest

lopp fara att afskäras frän Kristiania, dit vägen nu stod öppen för fi-

enden, i anseende till hans öfverlägsenhet till sjös. Detta råd var den

fega klokhetens, icke vägande i största fara för ]!sorge någonting ät

lyckan. Af ögonblicket berodde likväl mycket att genom någon käck

vapenbragd höja truppernas sjunkna mod, och nationens barn började

förtvifla.

Under dessa öfverläggningar visade sig general Yegesack på an-

dra sidan om strömmen, öfver hvilken bryggan af norrmännen var upp-

rifven, de senare hafvande 4 kanoner att beskjuta de fiender, hvilka

visade sig på andra stranden, sysselsättande norrmännen med en häf-

tig eld, under det de på venstra sidan slogo en brygga för öfvergång.

De hafva prisat de sinas tapperhet, men lofordet öfver den lyckliga passa-

gen förminskas mycket genom norrmännens sjelfvilliga reträtt. Tvänne

svenska bataljoner gingo öfver och förföljde fienden med sådan häftig-

het att han knappt förmådde berga sina kanoner.

Under det denna lyckliga början på högra flygeln egde rum för

svenska vapnen, hade de mindre framgång för den venstra just vid

samma tid. I sista dagarne af juli hade nämligen general Gahn tå-

gat upp från Eda skans och utan betydligt motstånd öfver Medskogs-

slätten framträngt till Lier, dit norrmännen under öfverstelöjtnant Krebs

dragit sig. Der hade de genom förskansningar och konst ökat en re-

dan af naturen stark befästning. »Det gifves anförare, hviLka egande

mod och förstånd dock alltid förföljas af motgångar och deribland

hörde äfven Gahn. Alltid hade han varit olycklig och redan i förra

kriget haft missöden på Norges gräns; dessutom hade han äfven det,
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att i Krebs ega en lika omtänksam som tapper motständare, ocb den

vnde af norske bfirlörare, som manligt gjorde sin pligt. Gabn, mätande

tiendens stSllning icke efter den styrka som den hade, utan efter det

inod som i honom sjelf bodde, använde all sin kraft att storma de

norska forskansningarne, men han måste draga sig med förlust till-

baka ocb fattade posto vid Medskogs kyrka. Här blef han kl. 3 om
morgonen d. ") aug. angripen af norrmännen, som genom stora om-

vägar i fjellen hadt- blifvit satta i stånd att afskära hans kommuni-

kationer. Det lyckades likväl Gabn att efter betydlig förlust slå sig

igenom, men hans kar var att anse säsom sprängd och upplöst ocb

undgick fångenskapen endast derigenom, att norrmännen försummat att

besätta Mognors bro. Denna drabbning, dervid svenskarne förlorade

ett betydligt antal fångar och döde, bevisade både att norrmännen för-

stodo att tappert strida för sin frihet, när de väl anfördes, ocb att de-

ras kamp ej var förtviflans; den ökade tillförsigten ocb hade säkert

bidragit att höja entusiasmen, om ej de på högra flygeln inträffade

olycksfall, hotande sjelfva hufvudstaden, satt så väl armé som land i

bestörtning och så skakat anförarnes och prinsens sinnen, att de an-

sägo striden ändamålslös. Norrmännen hade nämligen öfverallt dra-

git sig tillbaka, när svenskarne i öfverlägsna massor visat sig. Vid

Kölbergsbro, det enda ställe, der de tycktes hafva lust att hålla stånd,

blefvo de äfven fördrifna och så under beständigt återtåg blefvo sven-

skarne mästare öfver Glommens venstra strand från sjön Öjaren till

Fredriksstad, dit kronprinsen förlade sitt högqvarter. Generalerna Ve-

gesack och Cederström befunno sig i Askein; fältmarskalken Essen hade

sitt högqvarter i Hafslund och general Hederstjerna sitt i Grönlund.

Svenska flottan gick Kristianiafjorden uppföre längs kusten för att följa

och understödja arméens operationer, och sökte att afskära Ahrenfeldts

kår frän Möss och Kristiania.

Krigets utgång kunde nu mer ej vara oviss, helst norrmännen vid

Lagersnäs försummade att vinna en fullkomlig seger öfver svenskarne,

som der angrepo dera (den 9 aug.j. Stabeli, som stod i svenskarnes

rygg vid Tvetes med en betydlig kår, betjenade sig ej af detta lyck-

liga tillfälle att ännu en gång vånda krigslyckan för norska vapnen.

Icke blott af vapnen, men äfven med underhandlingar sökte Karl Jo-

han att gå till sitt mål. Redan den G aug. instälde sig i prins Kri-

stians högqvarter tvänne ansedda norrmän, den ene en prost Hount,

den andre statsrådet Funk, som vid krigets början tagit afsked och
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nedsatt sig på sin egendom vid Fredrikshall. De erbjödo i den sven-

ske kronprinsens namn ännu vapenhvila och lofvade att konungen af

Sverige skulle erkänna den norska konstitutionen. Kedan i anledning

af detta anbud sammankallade prins Kristian i Sydebierg pä vestra

sidan om Glommen sitt statsråd, meddelande åt detsamma, hvad de

norske herrarne från svensk sida medfört. Åt generalerna Hegermann

och Seyerstedt blef det öfverlemnadt att ge deras yttrande om armé-

ens belägenhet, då af densamma rikets ytterligare försvar berodde.

Detta utföll ej gynsamt, emedan det innehöll, att sedan fiendens öf-

verlägsenhet till sjös ej kunde bestridas och dä såsom följd deraf den

norska arméen i hvarje ställning kunde kringgås, återstode endast hop-

pet att kunna afhålla fienden från hufvudstaden, men att detta äfven

började försvinna, sedan fienden gått öfver Glommen.

I denna betryckta ställning förklarade sig den unge norske ko-

nungen redobogen' att nedlägga konungamakten, men endast i natio-

nalrepresentanternas händer. Häri trodde sig Karl Johan röja blott

en illistig undanflykt för att vinna tid, och fiendtligheterna fortsattes,

som vi ofvanför sett, med all möjlig verksamhet. Sakerna hade också,

under dessa få dygn tagit ett så gynnande utseende att de berättigade

svenskarne till de största förhoppningar, och Karl Johan fortfor att föra

kriget på det kloka sätt, af hvilket han kunde vänta de mest frukt-

bärande följder. Det var icke nog att den strängaste krigstukt iakt-

togs och att den tro utspriddes öfverallt, der han visade sig, att stri-

den ej gälda norrmännen, utan den danske prinsens parti. Han in-

rättade så alla sina handlingar, att nationen för honom måste fatta,

förtroende med hvarje dag. Alla de tappra krigsfängarne hemsändes,

spridande i de mest aflägsna orter ryktet om hans godhet; i ställe för

att göra reqvisitioner för sin armé af allmogen, fick den tvärtom hjelp

af densamma och ofta lifsmedel. Detta verkade öfverraskande och en

sådan ädelmodig fiende hade man icke väntat sig. Med hvarje da

blef affallet från prins Kristians parti mer synligt och de svenskt sin-

nade, som i Eidsvold blifvit öfverröstade, underläto ej att hemligen

verka för sina åsigter och undergräfva sina motståndares styrka. Mod-
lösheten tilltog äfven i hög grad, då just under dessa mörka utsigter

för prins Kristians sak de till England afsända underhandlarne hem-

kommo, medförande vissheten om felslagna förhoppningar. På grän-

sen var tänkesättet redan svenskt och alla till dess nejder hörando

stridsmän öfvergåfvo de norska fanorna; bönderna visade sig icke mer

fi^
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eh på grund deraf saknade fifven norska höffqvarteret all möjlig kun-

skap om rtondernas förehafvando. Endast i de inre delarne af landet

glödde ännu ifvern för Kristian Fredriks sak lika varmt som i första

början af Aret; till och med fruntiramcriia ville taga till vapen lör den

norska sjelfständighoten, men denna iieliga eld, ej understödd af hä-

rens lycka och ihärdighet, skulle nödvändigt snart slockna vid under-

rättelserna från Glommen och vid den tunga känslan af den tilltagande

nöden. Så bådade allt, att det ögonblick icke var långt borta, då ett

t(5rdrag om Norges och Sveriges föening skulle komma till stånd och

göra slut på oroligheterna i norden.

Kouventionen i Möss. — Proklamationer af den abJikeramle och af segerviiiiiaren Karl

Johan i Kristiauia.

Karl Johan gjorde genom generalmajor Björnstjerna (d. 11 aug.)

ett nytt försök till inställande af blodsutgjutelser. Han gjorde detta

till trots af svenska arméen, som ej högre önskade än en allmän slagt-

ning, för att utplåna den general Gahn tillfogade skymfen. Dervid led-

des han likväl af flera talande omständigheter, dels att proviantskep-

pen genom fortfarande motvind hade blifvit hindrade att framkomma
och kunde i händelse af uteblifvande förorsaka nöd eller åtminstone

förlägenhet inom sjelfva svenska lägren, dels af fruktan att prins Kri-

stian skulle lemna Kristiania åt sitt öde och draga sig nordanfjells, hvil-

ket skulle förorsaka ett vinterfälttåg och hvarigenom ett krig pä lif och

löd kunde uppstå. Xapoleons fall och det hat man började visa mot
alla nykomlingar på tronerna hade gjort äfven Karl Johans ställning

mindre säker, åtminstone trodde han det sjelf, ehuru han var hyllad

af arméen och nationen. Men han hade varit på en för stor teatei\

för att ej hafva sett lifvets skiften från alla sidor, och han kände för

mycket den menskliga svagheten och att mängdens kärlek beror af

lyckan och utgången af våra beräkningar. Derför samtyckte Karl Jo-

han denna gången till ett urtima tings sammankallande, men fordrade

som ett oeftergifligt vilkor, att Kristian Fredrik skulle öfverlemna verk-

ställande makten åt statsrådet och förpligta sig att ställa den helt och

hållet till stortingets godtfinnande. Kristian Fredrik sammankallade
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än en gång statsrådet till sitt högqvarter i Möss. Flere af de närva-

rande generalerna uttryckte nu bestäm dt sin tanke, att det nu mer

vore omöjligt att hindra fiendens framträngande. Det felades, påstodo

<le, proviant, beklädnad och ammunition, och en seger öfver norrmän-

nen medförde omedelbart Norges underkufvande. Prins Kristian Fre-

driks själ, hvilken ansträngt sig under denna oroliga tid öfver sina

krafter, hade redan dukat under för arbetet och de bekymmer, hvaraf

han tärdes. Det var naturligt att ett ädelt, ett äregirigt sinne skulle

lida djupt af de förhoppningar det gjort sig, och som voro tillintetgjorda,

och vid det tadel den nedlagda kronan skulle fästa vid hans namn i

Europa och i hans eget fädernesland. Det är också intet tvifvel under-

derkastadt, att hans djerfva företag varit mera ledt af kärlek till det

land, han en dag skulle styra, än för äran att herska öfver Norges fjel-

lar. Att i bakgrunden af hans tankar låg föreningen å nyo emellan

Norge och Danmark, kan man deraf redan se, att han nekade att ned-

lägga anspråket på Danmark, såsom fordrades af bönderna från Modum
på riksförsamlingen i Eidsvold. Det må emellertid vara huru som

helst, så var prins Kristian Fredrik redan till kropp och själ så våld-

samt angripen, att han i det ögonblick konventionen med Karl Johan

kom till stånd, yar ur stånd att fortsätta ledningen både af stats- och

krigsärendena. Öfverenskommelsen (d. 14 aug) undertecknades af stats-

lidena CoUet och Aall från norska och af Björnstjerna och Sköldebrand

från svenska sidan och innehöll hufvudsakligast, att den hittillsvarande

konungen af Norge förpligtade sig att sist inom d. 1 okt. hafva sam-

lat ett urtima ting; att konungen af Sverige lofvade att antaga kon-

stitutionen i Eidsvold med sådana förändringar, som föreningen emel-

lan Sverige och Norge kunde erfordra, att samvetsgrant uppfylla de af

^kronprinsen gifna löften och att ingen norrman för sina yttrade poli-

tiska meningar skulle blifva förföljd. 1 en hemlig artikel förklarade

sig prins Kristian Fredrik villig att uppfylla det af kronprinsen for-

drade oeftergifliga vilkoret och att lemna Norge, äfven om stortinget

skulle vilja förmå honom att qvarstanna. Sedan således grunden var

lagd till ett fredligt ordnande af förhållandena rikena emellan, afslöts

vapenhvilan emellan härarne, till följd hvaraf blokaden af Norges ham-

nar upphäfdes, truppantalet, hvilket å ömse sidor skulle vara under va-

pen och demarkationslinien bestämdes och Fredriksstens (vid Fredriks-

hall) fästning öfverlemnades åt svenskarne. Allt norskt uppbådadt be-

väringsmanskap gick till sina hemorter och endast de värfvade rege-
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mentena voro i kriijtsordnadt skick. Af svenska armuen qvarblefvo i

Norge och på gränsen 40 bataljoner infanteri, IG sqvadroner kavalleri

och 7*J kanoner, det öfriga af hären marscherade tillbaka till Sverige.

Innan stillestiindet kom till ständ och blef allmänt bekant, Höt

likvill blod på liera punkter. Fredrikshalls fästning hade blifvit bom-

barderad och man var redan färdig att löpa till storms, då konven-

tionen kom emellan; general Boye hade marscherat från Hunnäs för

att gå öfver Glommen och intaga Kristiania. Hans kolonn be-

stod af 8000 man, under det general Sköldebrand med G,000 man
skulle inrycka i det inre af landet. Ät amiral Cederström var det upp-

draget att landsätta 3,000 man för att intaga passen och ön Möss.

Kronprinsen sjelf och fältmarskalken f]ssen skulle med fyra divisioner

framtränga öfver Isebro och Onsö till Karlshus och Möss. På detta sätt

hade prins Kristians armé på en gång blifvit angripen i ryggen och

på sidorna och i fronten af en öfverlägsen styrka, och huru som helst

norrmännen slagits, skulle de likväl, oaktadt sin medfödda mandom
och sin bepröfvade tapperhet hafva blifvit fullkomligen besegrade och

dukat under. Sålunda kan man äfven säga, att norska folket i sin

olika strid, med dessa förtviflade utsigter, först genom konventionen

vann hvad det kunde vinna, och sedan genom föreningen, på sätt den

skedde, en fullkomlig seger genom en fri konstitution, som nu gör dess

lycka.

I följd af den afslutade konventionen gaf prins Kristian redan

d. IG aug. norrmännen tillkänna, att, då han för att hindra ett borgerligt

krig och på det partianda icke skulle sönderslita deras älskade fäder-

nesland, följde deras önskan och mottog Norges krona, såg han de fa-

ror, hvilka hotade att i en olika strid tillintetgöra deras och hans hopp.

Men dä Sveriges mäktiga bundsförvandter genom sina sändebud för-

klarat, att Norges förening med Sverige var oåterkalleligen beslutad,

då krigslyckan hade förklarat sig mot norrmännen, och då fortsättnin-

gen af kriget skulle under närvarande omständigheter hafva beredt

Norges undergång och förstörelse — så trädde han, Kiistian Fredrik,

tillbaka från den lyckliga ställning, till hvilken norrmännens förtroende

kallat honom och låt genom skrifvelse af d. 16 aug. till samtliga em-
liets- och tjenstemän sammankalla ett utomordentligt storting, som

-kulle öppnas i Kristiania d. 7 okt.

Några dagar derpå tillkännagaf prins Kristian för statsrådet i

Kristiania, att han ankommit (d. T.» aug.) till en ö i dess grannskap,
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Ladegärdsön kallad, men så sjuk och kraftlös, att han icke kunde be-

fatta sig med statens styrelse, till följd hvaraf han befalde statsrådet

att ombesörja regeringsärendena. Från svenska regeringens sida träf-

fades anstalt, att spanmål, mjöl, gryn af alla slag samt potatis skulle icke

blott med svenska och norska, utan äfven med andra nationers fartyg

bli införda till Kristiania, på det att ej brist måtte uppstå och väcka

missnöje i första tiderna mot svenska regeringen. Sjelf gaf Karl Jo-

han till de mest behöfvandes understöd 2,000 tunnor spanmål af alla

slag.

•Vid revolutioner, då hos den stora massan passioner sättes i rö-

relse till vinnande af statsändamål, är det sällan att ej stormar ut-

bryta innan man återgår till sans och lugn. Så var äfven händelsen i

]S^orge. Man hade användt alla medel, för att i norrmännens sinnen

tända den möjligaste flamma af förbittring mot deras svenska bröder.

Mängden, som ej kunde bedöma farornas vidd och anfallets kraft,

som denna gången hotade Norge, kunde ej fatta orsaken till den fram-

gång svenska vapnen haft, nvilken fört dem in i hjertat af landet. Hä-

pénhet blef den första verkan häraf, som dock snart förjagades af misstan-

ken om förräderi af dem, som ledt försvaret. Denna misstanke fann

snart en rik näring i de rykten, som anklagade flera vigtiga statens

embetsmän för förräderi. I fäktningen vid Lier hade nämligen lands-

höfdingen öfver Wermland Eichstädt, hänförd af ett otidigt nit, stu-

pat och vid plundringen af hans lik hade man funnit flera bref och

papper, som komprometterade så väl civila som högre militära embetsmän.

Strax efter vapenhvilans afslutande utbröt af denna orsak ett ursinnigt

folkupplopp i Kristiania. Det riktades mot kommissariatskollegiet,

emedan det uppsåtligt hade gifvit konungen falska underrättelser an-

gående proviantförräden. General Haxthausens hus plundrades och det

var med möda han räddade sitt lif undan folkraseriet. Äfven mot

general Staffelt var folket uppbragt, och anklagelserna sträckte sig

äfven till dem, hvilka, ehuru icke. i tjenst, dock i sina åsigter öppet

förklarat sig mot Kristians förehafvande såsom ock mot grefve Wedel-

Jarlsberg. De ursinnigaste af hopen fordrade dessa mäns hufvuden och

dessa oroligheter skulle sannolikt hafva föranledt ännu våldsammare

uppträden, om icke kronprinsen af Sverige hotat att med stark makt

rycka till Kristiania.

För hvarje fördomsfri betraktare af händelsernas lopp, af Norges

ställning efter konventionen var det klart och tydligt att det nu mer
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ickf kunde sätta ett segrande motstånd mot Sverige, En armé af

17,(>tM» med engelska penningar väl utrustade svenskar, anförda af en

af Europas berömdaste tTiltherrar och försedd med ett förträlVligt ar-

tilleri och kavalleri, höll landets begge hufvudfåstningar, Eredriks-

stad och Fredriksiiall, besatta, hvarigenom vägen stod dem öppen till

Kristiania. På gränsen stodo 13,000 man lika väl organiserade trup-

per och ännu 10,000 man voro nära derintill i reserv. Hafsviken vid

Kristiania beherskades af en svensk flotta af fyra linieskepp, tvänne

fregatter och 75 kanonslupar. Engelska och svenska krigsfartyg ho-

tade att blockera alla det brödfattiga landets kuster och sjelfva dan-

skarne hade vid dödsstraff blifvit förbjudna gemenskapen med Norge.

Deremot utgjordes norska arraéen, garnisonerna i Kristiania och Kongs-

vinger inberäknade, af icke fullt 12,000 man, som nu, sedan landtför-

svaret var hemförlofvadt, först efter en månad kunde ökas till 25,000

man. Sjömakten belöpte sig till blott sex briggar, fyra kanonskonertar

och 36 kanonbåtar; 10 i Trondhjem och 2 i Bergen stationerade ka-

nonbåtar voro för långt afiägsna för att kunna deltaga vid öppnandet

af ett nytt fälttåg. Frän de norr om Kristiania anlagda magasinerna

förmådde man knapt att i tvänne månader föda 20,000 man. Dess-

utom var arméen i saknad af beklädnad till ett vinterfälttåg, af lä-

kare och af tillräckligt krut för grofva artilleriet. Lika litet gläd-

jande var finansernas tillstånd. Eiksbanken i Kristiania hade utgifvit

20 millioner riksdalerssedlar, 2Vj million assignationsbevis och dan-

ska sedlar voro ännu i omlopp och hela fonden för denna pappers-

massas kredit bestod likväl blott i fem och en half million riksdaler

silfver. Fortsattes papperstillverkningarne, så hotades sedlarne med
franska assignaternas öde; en krigsmånad kostade nära 3 millioner

namnvärde och de ordinarie mänadtliga statsinkomsterna uppgingo icke

öfver 200,000 rdr. —
Yid betraktelsen af dessa förhållanden måste hvarje förståndig

norrman önska freden med Sverige, isynnerhet som svenskarne under

stilleståndstiden gjorde allt för att vinna norrmännens förtroende.

Från Uddevalla förnyade (den oO aug.) Karl den XIII den försäkran

att alla de af kronprinsen gifna löften skulle pä det nogaste blifva

iakttagna.

Under svenska partiets ständiga verksamhet nalkades det urtima

stortinget, till hvars öppnande den 7 oktober var utsatt. Det felades

blott representanter från de mest aflägsna orter, nordlanden och finn-
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marken. I stortinget aflemnades af tvänne statsråd konungens tal, deri

han afsade sig tronen. Då detsamma är upplysande för karakteren hos

den kronan nedläggande regenten, kan det ej vara ur vägen att med-
dela våra läsare detsamma:

'Norrmän! Vid pass fem månader äro förlupna, sedan jag i edert

samfund mottog den krona, hvarmed jag hedrades af edert förtroende,

och söm jag under förtröstan på försynens bistånd i vår rättfärdiga

sak hoppades att kunna bära till edert väl, det enda målet för mina
sträfvanden.

Då omhöljdes framtiden af ett täckelse, som de nyligen inträf-

fade politiska händelserna ännu icke upplyftat. Det var ännu ovisst

om Europas mäktigaste stater skulle förena sig om att underkufva ett

folk, som blott fordrade samma rättigheter och den frihet, de med så

mycken uppoffring hade tillkämpat' andra folkslag; och ehuru man icke

kunde neka för sig sjelf, att Norge, i kamp mot dessa makter, ja äf-

ven blott under en fortfarande ovänskap med Storbritannien, icke skulle

mäkta utföra sitt påbegynta stora verk, hade man dock intill den stun-

den ingen grundad anledning att förtvifla om en möjligen lycklig ut-

gång; icke heller borde ja^, genom yttrade betänkligheter, väcka van-

kelmod bland folket.

Utan vägran mottog jag den krona, hvars bördor och besvär jag

ingalunda öfversåg. Omsorgen för Norges framtida väl, som jag ännu

ofullkomligt förmådde bereda, var den tyngsta bland dem och kunde

endast lättas genom medvetandet att städse vilja det goda och der-

igenom förtjena folkets kärlek. Snart utvecklade sig de europeiska

makternas sinnelag mot Norge. De med deras hit ankomna sändebud

vexlade noter, som blifvit offentliggjorda, och som skola föreläggas stor-

tinget, visa deras bestämda vilja att se Norge förenadt med Sverige,

samt huru vidt jag tillät mig att gifva efter för deras föreställningar,

för att om möjligt förekomma den olika strid, hvarmed Norge hota-

des. Mitt bekymmer, att norska folket kanske af tillgifvenhet för mig

skulle utsättas för större bördor och pålagor, än som var oundgängli-

gen nödvändigt, så framt stortinget efter moget öfvervägande af rikets

tillstånd ville behjerta sändebudens föreställningar, väckte hos mig den

lifliga önskan, att få ett storting sammankalladt, som kunde öfverväga

dessa vigtiga angelägenheter och för hvilket jag kunde nedlägga min

uppriktiga förklaring, att jag vore villig uppoffra min personliga ställ-

ning för att afvärja rikets ödeläggelse. Men vilkoren, hvarunder denna



507

min afsigt med ett f<Mlilngdt vapenstillestiind endast kunde uppnås»

voro efter sfindfbudens sista förklaring tvänne fästningars u]>iilätan(le

till svenska trupper ocb. fr;\n min sida, en ovilkorlig afsägelse af kronan.

Att utan tvingande nöd bevilja detta, kunde jag icke försvara

inför folkft och mitt samvete; tv det var stridande mot grundlagen.

Kriget blef oundvikligt; dess händelser äro bekanta och leda till en

undersökning, hvars resultat jag vill framlägga för nationen.

En bvar, som oväldigt öfvervägor fiendens stridskrafter mot våra,

skall inse, att den norska arméen nödvändigt snart måste inskränka sig

till försvarskrig, och med ringa förråd blef dess ställning dubbelt be-

roende af fiendens företag; det stod i hans makt att antingen lemna

oss oangripna — då skulle armén omsider af sig sjelf hafva upplöst

sig — eller ock att med öfvermakt forcera Glommen norr om Kri-

stiania och tillika genom landsatta trupper afskära oss frän våra ma-
gasinen Omkringgången, hade arméfn då måst bana sig en väg till

fjell^n, men största delen af den skulle oundvikligen hafva blifvit upp-

otfrad.

Erfarna krigare kunna icke neka, att ju denna ställning påfor-

drade att icke lättsinnigt af«tå de tillbud om vapenstillestånd som gjor-

des: detta var för ögonblicket arraéens enda räddning, och som sådan

böra dess i sig sjelf hårda vilkor betraktas. Det har öppnat våra ham-'

nar för handel och tillförsel; det har gjort det möjligt för mig att

sammankalla ett storting, på det rikets tillstånd moget må öfvervägas.

Hvilket ämne kan tänkas vigtigare för fäderneslandsvännen, för

den gode landsfadern, som städse bör sträfva att afvärja de ol)'ckor,

hvilka hota, afhjelpa de brister och den nöd, som tungt hvila öfver

land och folk.

ofvervägande landets tillstånd, kunna vi, tyvärr, »ej neka Norge

att vara ett, efter sju års krigsansträngningar, genom nästan oafbru-

ten saknad af utskeppning och tillförsel, försvagadt rike, hvars bjelp-

kållor till inbvggarnes unilorhåll, till näringarnes drift och till arméens

försörjning härigenom blifvit mycket försvårade, om icke alldeles till-

stängda. Med otroliga ansträngningar hafva de förråd, som ännu fin-

nas, blifvit anskafiade. Landet har i år blifvit välsignadt med en yp-

perlig skörd, och längre än vanligt skall bristen derigenom afvärjas;

men säkert hopp om blidare ntsigter för framtiden gifver detta ej så

länge alla tillförselkällor äro stoppade, och så länge våra, genom den
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<lansk-norska statens redan länge förvirrade myntväsende, djupt fallna

papperspenningar ej kunna tjena till betalningsmedel utomlands.

Kiksförsamlingen i Eidsvold beslöt upprättandet af en bank, men
hvarken denna eller den beramade låneinrättningen, som dermed skulle

stå i förbindelse, kunde innan nästa storting bringas i verksamhet.

Således ser staten sig beröfvad alla medel till betalning för en stor

del af de införda viktualievarorna samt anskaffande af flera förråd; alla

statens utgifter hafva hittills måst bestridas med de af riksförsamlin-

gen beviljade fjorton millioner, men så framt kriget fortfar skall nä-

sta lagtima storting blifva nödsakadt att föröka statsgälden, ty tull-

inkomster eller skatter af utarmade invånare äro icke att räkna på.

Ett utländskt lån kunde någorlunda hafva afhulpit denna förlägenhet

och borde visserligen hafva fästat stortingets uppmärksamhet, men så

länge de utländska politiska förhållandena fortfara att vara oss emot,

kan sådant icke uppnås.

Något direkt eller indirekt bistånd af de större europeiska mak-

terna var, hvem kan neka det? nödvändigt för Norges räddning och

jag bygde mitt hopp på förväntan derom; men deras bestämda för-

klaringar tillintetgjorde detta hopp. Döf för alla föreställningar, vi-

sade den engelska ministéren riksförsamlingens sändebud tillbaka, och

dess blokadsystem skärptes, ja, utvidgades till kusterna af Bergens och

Throndhjems stift. Således beröfvad allt hopp om undsättning och

tillförsel, med denna tafla af rikets tillstånd för ögonen, borde jag,

och jag insåg det för en ovilkorlig pligt af mig, sjelf icke vägra, att

för fäderneslandets räddning bringa det största offer någon menniska

kan frambära: offret af sin lycka, af sitt lugn. Att jag i folkets hän-

der skulle nedlägga den verkställande makten, som jag af folket hade

mottagit, fordi-ades som oåterkalleligt vilkor för vapenstilleståndet.

Hade jag, styrd af äregirighet, blott velat försvara min krona,

då hade jag fortsatt striden till det yttersta, mindre bekymrad om
Norges öde, huru vida det, sedan dess stridskrafter voro uttömda, blef

J

beroende af segervinnarens godtycke; jag hade då uppoffrat folket för

min skull, utan visshet att, genom mäktigare staters mellankomst, sej

striden omsider slutad till fördel för Norge; ty skulle icke detta länge
j

uthärda det öde, att strida med egna krafter, utan främmande bistånd,]

så var dess undergång oundviklig.

Genom det slutade striden, innan man var alldeles öfvervunnen,]

genom det man bjöd handen till förlikning, då svenska regeringen an-
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tog grundlagen af den 17 raaj som bevis lör föreningen, till dess stor-

tingit yttrat sig f(5r dtnsamnia; derigt-nom ändtligen, att jag, hvad

nödvändigheten fordrade, förpligtade mig att nedlägga den verkstäl-

lande makten, öppnades och kunde ännu öppnas — hvilktt både mensk-

ligheten och min omvårdnad för folket gjorde för mig högst önske-

ligt — medel till landets räddning från fullkomlig undergäng. Jag

ville bära Norges krona blott till folkets väl.

Så snart jag insåg, att jag med redligaste vilja, oaktadt all an-

strängning af mensklig förmåga, i anseende till vårt eget tillstånd och

få försvarsmedel samt värt förhållande till främmande makter, icke

kunde föra det påbörjade stora verket igenom, så snart jag trodde,

att folkets lidande för min skull förökades, så beslöt jag att samman-
kalla nationens representanter, för att inför deras ögon framlägga rikets

tillstånd, men icke för att sörja för min egen ställning i staten eller

bert da densamma större olyckor, än som ödet oundvikligen synes hafva

bestämt. De sår, som sju års krig förorsakat, behöfva belas och ge-

nom fredens välsignelser skola de lyckligare dagar kunna vinnas, som
jag ty värr icke förmådde bereda detta härliga land.

Rikets tillstånd bjuder att höra och öfverväga de förslag till för-

ening, som konungen af Sverige förbehållit sig att omedelbarligen

meddela stortinget och hvarvid han förpligtat sig att förnya de löften

han alleredan gifvit det norska folket.

Rikets representanter kunna nu med moget öfvervägande, utan af-

seende på annat än fäderneslandets kraf, bedöma rikets ställning och

?ålja, hvad efter omständigheterna kan tjena till dess bästa.

Låten mitt minne lefva bland eder, norrmän! Som en väns, hvil-

ken velat edert väl och hittills bevarat landet från anarkiens faror,

men, nekad allt bistånd af främmande makter, saknat medel att full-

borda det stora verket för Norges oafhängighet; som uppoörat sitt

lugn och sin personliga lyckliga ställning bland eder, för att ej se

Norge förstördt, men deremot dess konstitutionella författning tryggad,

och härigenom, så vidt möjligt, dess sjelfständighet bevarad. Jag hade

satt min heder och min glädje uti att göra det norska folket lyckligt;

nu vill jag finna min tröst i det medvetande, att hafva verkat hvad

jag förmådde, till att hindra det förtryck, som hvilade tungt på det

älskade fäderneslandet".

Från Europas hof. 33
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Efter att stortinget genom en deputation erhållit på Ladegårdsön

af prinsen dess afsägelseakt för sig och efterkommande afseglade han *.

Svenska kommissarier voro redan anlända. De bestodo af stats-

råden Rosenblad, Plåten, Mörner, biskop Kosenstein, statsekreteraren

Wirsén och grefve Wetterstedt och infördes redan den 13 i stortinget.

Den förstnämde, äldst af dem, förde ordet. Han tillkännagaf hm-u det

för dem var en hög och tillfredsställande pligt, att för ett fritt och

ädelt folks representanter offentligen få ådagalägga konungens tänke-

sätt, att bringa hans helsning till norrmännen och räcka dem den för-

sta broderliga handen. "Endast genom kraftiga och skyndsamma be-

slut — yttrade han — kan den nordiska halfön, länge sparad under

Europas allmänna skakningar och genom naturen bestämd att alltid

derför bevaras, vinna lugn för det närvarande, säkerhet och bestånd för

framtiden. Konungen väntar dessa beslut af eder vishet, af eder kärlek

för fäderneslandet.

Hans majestät har uppdragit åt oss att af Norges rikes storting

begära, det en komité skulle utses, åt hvilken vi kunde meddela de

upplysningar, som med de allmänna ärendenas närvarande tillstånd stå

i ett oskiljaktligt samband, Hans maj:t har dervid haft för afsigt att

förbereda de offentliga meddelanden åt stortinget, som endast kunna

blifva en följd af de båda rikenas förening. Med fästadt afseende på

detta konungens syfte, hemställa vi nu till eder, gode herrar och

norske män, att utvälja en sådan komité och uppdraga densamma att

med oss sammanträda.

Genom de underrättelser vi blifva i tillfälle att lemna denna ko-

mité skall den öfvertygas, att de förändringar i Eidsvoldskonstitutio-

nen, dem konungen ansett oundgängligen nödiga, ej i något afseende

rubba de folkets rättigheter, på hvilka denna grundlag hvilar. Med
skydd af den evangelisk-lutherska läran, med bevarad representation,

med fri lagstiftnings- och beskattningsrätt, med säkerhet mot allt för-

tryck eller egenmäktig behandling, med den verkställande maktens lag-

bundna utöfning, med domaremaktens oberoende, med embetsmäns kon-

stitutionella ansvarighet, med tryckfrihetens ostörda bruk — ega de

gjorda förändringarne blott afseende på det förbund, som stiftas emel-

lan Skandinaviens tvänne riken och på de nya styrelseformer, som deraf

nödvändigt måste uppstå.

* Se härom lians earna memoarer.
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Konungen gör sig förvissad, att dessa grundsatser för Norges kon-

stitution med full tillförsigt kunna läggas i en öppen dag för ett folk,

som länge saknat en säker upplysning om konungens verkliga afsigter,

och det är för att gifva dem en större och skyndsammare oftentlighet, i

en tidpunkt åh allt påkallar ett öppenlijertigt handlingssätt, som konun-

gen tillätit oss att meddela eder, gode herrar och norske män, hans maj:ts

tankar i detta vigtiga ämne. Ehuru de äro uppstälda i form af ett

ordentligt forslag, som innefattar allt hvad konungen i anseende till

grundlagen ämnar stortinget föreslå, är det likväl vår pligt, då vi nu

till eder i förväg öfverlemna detsamma, att dervid uttryckligen för-

klara, att all samfäld öfverläggning deröfver med oss eller fråga om
dt' jemkningar och tillägg, som å eder sida kunna göras, bero af det

högtidliga förklarandet af de begge rikenas förening under en konung,^

men under ömsesidiga grundlagars helgd.

Detta för Skandinaviens sällhet och sjelfständighet så högt på-

kallade förbund väntar nu af eder, gode herrar och norske män, sin

slutliga fullbordan. Ej mer med hotande vapen, men med broderliga

handslag, böra norrmän och svenskar mötas, till fröjdande af gemen-

sam ära, till bevarande af gemensam frihet."

Efter detta tal och på de första förslag, hvilka meddelades, bör-

jades i stortinget öfverläggningarne. Landtdomaren Nansen yttrade

frimodigt deröfver:

"Svårligen har väl någon furste varit mer älskad och vördad af

den nation, som anförtrott sitt väl i hans händer än konung Kristian

Fredrik, en man af högt förstånd, ett mildt allvar, ett ädelt intagande

skick och en outtröttlig arbetsamhet. Från många trakter framburos

oflfer på fäderneslandets altare och Fröndelags döttrar offrade sina

smycken till Norges krona. Sådan var sinnesstämningen öfver allt;

våra tappra skaror brunno af begär att mäta sig med Sveriges tappra

krigare och nationens förhoppning steg till det högsta. Men hvad

kunde förliknas vid hennes bestörtning, hennes forvåning, då på en

gång till Norges aflägsnaste trakter det budskapet skållade, att Norges

första fästning hade utan svärdsslag fallit i fiendens bänder. Norges

bigare neka öfverallt, utan att på något ställe allvarligen mäta sig

med fienden och vid arméen herskade brist på alla nödiga krigsbehof!

— Var detta en följd af nedrigt förräderi, af låg trolöshet, eller af

eländig feghet?

Nej, medborgare! Så alldeles urartade äro våra landsmän ännu



512

icke, så missgynnande ännu icke det gamla Norges öde, att den af

våra fäder ärfda och intill våra tider utan fläck bibehållna äran skulle

försvinna genom några uslingars ovärdiga förhällande. Ännu lefva män
emellan Norges klippor, som ega kraft, vilja och mod att uppoffra allt,

uthärda och våga allt för att bevara Norges sjelfständighet och gamla

ära. Med förtröstan upprepar jag derför skaldens sköna ord: Ännu
ho norrmän i Norge!

Sanningen häraf har ock den visa svenska regeringen insett, då

hon tillbjöd vapenstillestånd, antog det vigtigaste af den konstitution,

som på Eidsvold blifvit utarbetad af Norges män och ändtligen genom

sina befullmäktigade kommissarier omedelbarligen inlåtit sig i under-

handlingar med nationens representanter. Det tillhör således eder.

värde medborgare, att bevara Norges lycka för närvarande och kom-

mande tider.

Skall det gamla inrotade hatet, fortfor vidare talaren, emellan

svenskar och norrmän någonsin kunna utrotas? Är icke den ed, som

Norges folk med så högtidligt allvar aflade i Herrans tempel, att med
lif och blod vilja försvara Norges sjelfständighet, ett oöfvervinnerligt

hinder för föreningen? Är det nuvarande stortinget berättigadt att i

grundlagen göra de förändringar, som föreningen emellan begge rikena

nödvändigt kräfver?

Det är en äfven så bedröflig som allmänt bekant sanning, att vi

ärft af våra förfäder ett oförklarligt nationalhat mot svenska nationen;

att vi insupit detta hat med modersmjölken! Men gå vi tillbaka i hi-

storien, då hvardora af de nordiska rikena hade sin regent, då skola

vi lätt öfvertyga oss, att det hat, som norrmännen buro till danskarne,

var ännu bittrare än det mot svenskarne och detta så mycket mer,

som vid ett nogare öfvervägande af dessa tiders historia, vi icke kunna

neka, att detta hat var förenadt med ett slags förakt. Deremot

hatade väl norrmännen äfven sina svenska grannar, men aldrig ne-

kace de och aldrig skola de kunna neka dem den välförtjenta akt-

ningen för deras tapperhet och mod. Men detta oaktadt lefde Norge

i flera århundraden i den vänskapligaste förening med Danmark.

Kunde nu det hat, som innan föreningen egde rum mot Danmark så

alldeles försvinna, huru mycket lättare bör då icke ett hat, som är

förenadt med ömsesidig aktning, kunna öfvergå till den uppriktigaste

vänskap!

Följa vi händelsernas gång, så kunna vi ej neka, att detta hat



513

till Sverifje uppkommit <]fenom de grymheter, som öfvades emellan

begfje nationerna i alla krig, hvilka förts sedan Norges förening med
Danmark och endast och allenast hade sin grund i denna förening.

När således orsakerna upphöra, måste äfven verkningarna bortfalla.

Hatet är onaturligt, ty norrmän och svenskar hafva ett och samma
ursprung, bebo ett gemensamt himmelsstreck, hafva samma religion,

samma af förfädren iirfda seder och bruk samt nästan samma språk.

Hvad beträfiar den andra frågan, så förklarar jag högtidligen,

vore föreningen mellan begge rikena tänkbar på annat sätt, än att

Norges sjelfständighet skulle försvinna, då måtte förr dessa fingrar,

hvarmed jag i Herrans tempel aflade den högtidliga eden, förtorka,

än jag skulle underskrifva sådana vilkor och förr skulle jag då lemna

denna sal, gripa till geväret och ställa mig i ledet bland mina tappre

landsmän för att med uppoffring af lif och blod visa verlden, att den

redlige norrmannen menade ärligt med den högtidligt atlagda eden.

Men hvad är sjelfständighet? Fordras väl för ett rikes sjelfständighet,

att det inom sina gränser har sin egen konung, sin egen konungaborg,

sin egen hofstat? Historien lär oss dock, att många nationer voro i

besittning af dessa företräden, men dock aldrig varit ansedda, eller

någonsin kunna anses för fria och sjelfständiga stater. Den sjelfstän-

dighet, som Norges folk fordrar, innehålles i Norges grundlag och be-

står deri, att konungariket anses för ett fritt, sjelfständigt och odel-

bart rike, att hela lagstiftande makten förblifver i folkets händer och

utöfvas af dess representanter på stortinget, samt ändtligen som en

följd deraf, att alla beskattningar bestämmas och påläggas af folket

sjelf. Bibehålla vi denna sjelfständighet, och detta kunna vi hoppas,

så böra vi icke af otidig patriotism hånande tillbakastöta den bro-

dershand, som räckes oss.

Hvad åter angår den tredje frågan, så följer af sakens natur, att

hvar och en lag kan förändras, ja återkallas, när detta sker på samma
sätt, som den blifvit gifven. Norges grundlag är ingenting annat, än nor-

ska folkets genom sina representanter högtidligen kungjorda allmänna

vilja. Häraf följer att, hade de förra representanterna rättighet att pä

Eidsvold upphäfva och förändra landets ditintills bestående författning,

så tillkommer det äfven nationens nuvarande representanter att mo-

difiera vissa punkter i grundlagen. Stortinget är, enligt 14 § i

jrundlagen, berättigadt att gifva sitt samtycke dertill, att konungen

äfven mottager en annan krona eller regering; således bör det äfven
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nu kunna gifva sitt samtycke dertill, att en annan konung kallas till

Norges krona och regering. Ty den som vill ändamålet, måste äfven

vilja medlen, och alltså är stortinget efter denna oomkullstötliga sats

likaledes befogadt att göra i grundlagen de förändringar, som vid ett

sådant tillfälle äro oundgängligen af nöden. Men vill man antaga, att

nationen svurit den en gång stadgade konstitutionen trohet, och att

ingen dödlig är i stånd att eftergifva denna ed, så svarar jag: natio-

nen har svurit sig sjelf denna ed, och följaktligen kan äfven nationen

frikalla sig derifrän och denna relaxation sker genom den vilja, hon

högt har förklarat genom sina representanter."

Härefter skärskådade talaren vidare sjelfva hufvudfrågan ur den

politiska synpunkten och kom till det resultat, att en förening emel-

lan begge rikena vore högst önskansvärd, i synnerhet fördelaktig för

Norges handel, penningeväsende, sjöfart o. s. v. så långt mensklig klok-

het kunde förutse.

De resultat, hvartill redan Nansens framställning ledde, sattes

i ännu klarare dager genom Wedel-Jarlsberg samma dag (d, 20 okt.)

som den vigtiga frågan: skall Norge och Sverige förenas? genom om-
röstning afgjordes. Pä ett kraftfullt och afgörande sätt sökte Jarls-

berg att vederlägga alla möjliga invändningar, att nämligen Norge hade

att frukta den svenska adeln, att svenska regeringens håg for lysande

krigsbragder och nya eröfringar kunde rycka Norge in på den krigiska

banan, att svenska regeringen kunde missbruka sin makt till Norges

undertryckande, att nationalhatet vore outplånligt o. s. v. och han slöt

med detta j^ttrande: "den som väljer krig, betänke, huru många olyck-

ligas suckar och tårar skola i det sista förskräckliga ögonblicket tungt

hvila på hans samvete, huru många förbannelser skola följa honom i

grafven! Han betänke huru han en gång inför Guds domstol vill an-

svara derför, att han i dag förkunnar dödsdomen öfver tusen oskyldiga,

hvilka skola falla som offer för ett ändamålslöst krig."

Derefter framstäldes nu till stortingets omröstning den frågan:,]

skall Norge, som ett sjelfständigt rike, på vissa vilkor förenas med
Sverige under en konung? Två och sjuttio röster besvarade denna frå-

ga med ja, fem röster med we/, alla de senare voro deputerade från

Bergens stad och förklarade att de lade nej i urnan, emedan det blif-

vit dem af deras kommittenter anbefaldt. Såsom följd deraf blef Karl

den Xni (den 4 nov.) proklamerad såsom Norges konung med iakt-

tagande af konstitutionen af den 17 maj. Sålunda försiggick föreningen
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;if dessa tvilnne nordens riken, h vilka sedan Karl don VIII Knutsons

tid icke hört tillhopa, och hade Karl Johans politik niora än hans svärd

lyckats med det, för hvilket Karl den XII lemnade sitt konungsliga lif

i löpgrafvarne vid Fredrikshall. Svenskarne yttrade en högljudd glädje

deröfver, oaktadt norska arméen kunde anses såsom besegrad ocli Nor-

ges sanskyldigare förening, sammangjuten i ett helt under en konung,

en lag, en konstitution väl hade varit att hoppas; de mera sansade

insågo strax, att den bragte endast åt Sveriges försvar en sannskyldig

nytta, men ingen lättnad i de tryckande bördorna. Sedermera under

loppet af tiderna, sedan svenska styrelsen på intet vis svarat emot na-

tionens förhoppningar, sedan erfarenheten både visat, att svenska kon-

stitutionen icke upplylt tidens kraf, sedan norrmännen i försvaret af

sin konstitution visat sig värdige friheten och svenskarnes odelade akt-

ning, och Sverige sett att den norska konstitutionen beredde landets för-

kofran och lycka, under det att det sjelf till välmakt, till sitt innersta

började att svigta, har den klass af Sveriges invånare, som arbetar

på landets sanskyldiga förkofran, ändrat åsigter i fråga om föreningen.

Då Karl Johan så lätt begagnade sig af sina segrar, låg emellertid deri

en djupare politik, än de svenske statsmännen ville eller kunde se. Han
såg gerna Norges isolering från Sverige, emedan han efter Xapoleons

fall fruktade för de nya dynastiernas bestånd; han kände svenska fol-

kets oroliga sinne och derför önskade han må hända sjelf ett bakhåll,

dit han i händelse af förändrade tänkesätt i Sverige skulle kunna

draga sig och ännu uppehålla striden för sin krona.

Karl Johan bodde i Fredrikshall under öfverläggningarne i Kri-

stiania och den 6 nov. infunno sig Norges deputerade, förda af grefve

Wedel-Jarlsberg, för att frambära valet. Han yttrade dervid: "Omsider

åro skandinaviska halföns begge konungariken, som naturens herre för-

enade, men hvilka af menskliga passioner åtskildes, åter sammanfogade

genom oupplösliga band, och den lyckliga tid är kommen, då norrmän

-och svenskar kunna omfamna hvarandra såsom bröder, hvilka hafva en

gemensam fader."

Efter att hafva tackat sina soldater i nedanstående proklamation *,

afreste han till Kristiania, i sällskap med sin son prins Oskar.

* Soldater! Länge har de skandinaviska folkens förening varit eder

ch edra landsmäns högsta önskan. Vi fattade vapen för att vinna detta stora

indamål. Försynen har välsignat våra bemödanden, vårt hopp är uppfyldt.

Svenskar och norrmän hafva hädanefter samraa intressen att försvara, samma
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Härom heter det" målande nog i ett ögonvitnes anteckningar *,

"Hans ankomst inträffade en mörk novemberafton under snö och slask. De
gator, han reste igenom, skulle vara illuminerade, men der rådde djupt

mörker. Med ett slags förskräckelse hörde man de svenska vagnarne

rulla genom gatorna. Strax efter ankomsten lemnade han slottet och

for ut på gatan, talade de få ord han kunde, till borgarne och de upp-

stälda kadetterna. Det var mycket tyst." Karl Johan hade eskorte-

rats ned åt Egeberg af den gula kåren och de ridande jägarne un-

der fackelsken, och tjugusju kanonskott lossades: nio, då han kom ned

för Egebergs höjder, nio, då han var vid torget och nio, dä han kom
fram till slottet. Följande söndag den 12 november, var det stor ståt

i kyrkan, der biskop Bech predikade. Men i anledning häraf förfat-

tades älven ett paskill, som uppslogs på kyrkomuren, och derefter cir-

kulerade i afskrifter. Det lydde sålunda:

Till allmänhetens efterrättelse kungöres: att söndagen den 12

november kl. 2 eftermiddagen — sedan biskop Bech i ett kort men
fyndigt tal från kl. 9 till 2 tackat försynen för att Norge blifvit ett

sjelfständigt, oberoende rike — uppföres i vår Frälsares kyrka ett epi-

logspel, benämndt ett imisilalislt sMmt, uppfunnet och satt i musik

af f. d. kammarherre Falbe, af följande innehåll.

1. En messa på svenska af biskop Bech. N. B. som hän ännui

har fyensk dialekt väntar han frän den sidan öfvei-seende; men i öfrigt

sjunga både han och hans dotter svenska dryckessånger utomordent-

ligt väl.

2. En hymn på franska med accompagnement af orgeln, hvari

kammarherren vill söka roa åhörarne med en genomträngande rullbas ocb

Jonas F, med en skrålande fiolstämma. Den gamle ärevördige Thrane
blir orgeltrampare. N. B. Denna komposition är fullkomligt ny ocb

visst icke stulen.

ära att bibehålla, och en gemensam framtida lycka att belöna begge fulkens-

gemensamma dygder.

Soldater! det är ett af de skönaste ögonblicken i min lefnal nu, dåiag-
i konungens och fäderneslandets namn tolkar bådas erkänsla för den tapper-

het, den krigslydnad, det förträfflliga uppförande, hvarigenom I, värdiga edra

förfäder, giort svenska namnet lika älskadt, som aktadt. Atervänden till edra

fredliga yrken. Uppfyllen edra medborgerliga pligter med samma kärlek till

edert land, samma vördnad för lagarne, hvilka utmärkt eder som krigare.

Eder konungs välvilja och edra landsmäns aktning skola blifva eder I^elöning.

* Citerade af L. Daae i "Det gamla Ki-istiania."
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3. En kör af damer, som nu skrala lika högt för Karl Johan^

som de för nhgvA mänader sedan skrcko U^r Kristian Fredrik.

Som damerna dansa lika förtratlligt som de sjunga och tillika

förstå att kläda sig med smak, sä hoppas de blifva inviterade till alla de

baler, som sven^karne hafva för afsi^t att tillställa under vinterns lojtp.

Dörrarne öppnas vid soluppgången. Biljetterna kosta ett run-

stycke svenskt. Inkomsten är bestämd för behöfvande familjer, som

icke hafva råd att illuminera, men ändå göra det.

Då midt i kyrkan är anbragt en upphöjning för landets mest ut-

märkta mån (t. ex. Haxthausen, Staffeldt, Tank, Mathiesen m. fl.)

hvilka alla gjort sig förtjenta om fäderneslandet genom att arbeta för

Norges sjelfständighet och oberoende, så hoppas man att ingen uppe-

håller sig öfver denna utmärkelse, utan håller sig på 50 stegs afstånd

för att dessa hedersmän må desto bättre taga sig ut.

Undertecknad gifver sig derjemte härigenom den äran tillkänna-

gifva: att som han levererar förfriskningar till lyceet så kunna sådana

erhållas uppe på läktaren bakom orgelverket; och har han några drop-

par att hålla i morgonsnapsarne, som hafva den egendomliga verkan,

att de afvärja all slags patriotisk hjertebeklämning och förorsaka glöm-

ska af det förflutna.

Ytterligare tillåter jag mig tillkännagifva, att jag på min ut-

ländska resa i Jutland har tillika med min svärfar, den bekante
***

von Snydenstrup, försett mig med ett stort lager sidenband (till sven-

ska ordnar) tillika med flera andra varor, till nutidens billigaste pri-

ser och 1000 % avance.

N. B. Som kyrkan är uppvärmd med svenskt smicker, behöfver

ingen vara rådd för att frysa.

Direltör för Lyceum, boende midtemot Jcanwiarherren. *

Det fans helt visst sådana som bemötte både Karl Johan och

allt som kom från Sverige med misstro och ovilja och först sent, om
någonsin, helt och hållet försonade sig med de nya förhållandena.

Deribland funnos onekligen flere af den. tidens intelligentaste män, så-

som t. ex. professorerna Sverdrup och Hersleb samt prosten Fredrik

Smidt, hvilkfn sistnämde några år senare till och med lemnade lan-

det för "Suecu-s'" skull. Om\ändt funnos andra, som icke dolde sin

* En afskrift af detta paskill fans sedermei-a på Fredrik den sjettes bord.
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glädje öfver statsförändringen. Men båda dessa partier bildade en

minoritet, den stora massan förhöll sig naturligtvis här som öfverallt

och alltid temligen likgiltig, sedan föreningen blifvit ett fuUbordadt

faktum. Karl Johan, redan från denna stund Norges egentlige regent,

stannade endast en kort tid i Kristiania, hufvudsakligen sysselsatt med
bildandet af det nya statsrådet, på hvars sammansättning grefve We-
del, som bekant, utöfvacie det största inflytande. De förra statsråden

stannade qvar på sina platser, så när som på Carsten Anker (dock ut-

trädde Rosencrantz frivilligt redan efter ett par månader); för öfrigt upp-

togos som nya medleramar hufvudsakligen anhängare af det förra så

kallade sjelfständighetspartiet. Oppositionen kom derför i sådan för-

lägenhet för sitt dagliga bröd, käromål, att den måste gripa till in-

sinuationer att "Suecus'" afsigt med att välja sådana statsråd endast

varit den att försvaga stortinget genom att beröfva det dess dugliga-

ste representanter.

Under sitt novemberbesök gaf Karl Johan naturligtvis flera fester,

så t. ex. en stor bal, dit 450 gäster voro inbjudna. För den stora

massan fick han tillfälle att visa sig vid en eldsvåda, som söndagen

den 20 november utbröt på repslagarebanan. "Hans kungl. höghet

kronprinsen och och hans son, prins Oskar (hette det i tidningarne)

voro bland de första som infunno sig. Hans kungl. höghet visade ge-

nast sitt invanda verksamhetsbegär, tog genast del i släckningsarbetets

ordnande, lade till och med omedelbarligen hand vid arbetet, i det han

grep strålröret och förde vattenstrålen dit, der elden var farligast. Hans

kungl. höghet uttryckte sin högsta tillfredsställelse med polismästarens

och den öfriga brandbetjeningens raska och förståndiga tillvägagående.

Polismästaren Michelsen har af hans kungl. höghet erhållit en snus-

dosa af guld för sitt utmärkta uppförande."

Stortinget hade gjort ansökan om att Karl Johan måtte blifva

utnämd till Norges vice konung, och således fast bosätta sig i Kri-

stiania. En sådan anhållan kunde naturligtvis icke beviljas, och en

ståthållare blef således utnämd, nämligen grefve Hans Henrik von Es-

sen, som redan strax efter Kielerfreden varit designerad till denna post.

Sannolikt väckte denna utnämning större belåtenhet, än om embetet re-

dan nu blifvit besatt med den ende norrman, som rimligtvis kunde komma
i fråga, nämligen grefve Wedel, och det fattade beslutet att en svensk

kunde blifva ståthållare autogs, som bekant, stå i nära samband med

pluralitetens obenägenhet för att se Wedel som sådan. Om Wedels
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toihallande utspann sig ånyo vid denna tid en vidlyftig politik, som pä

skämt kallades '"Grefvefejden". Några af dessa författare upphöjde ho-

nom till skyarno, andra åter nedsablade honom efter yttersta förmåga.

Vi återgå emellertid till Karl Johan. Vid sitt uppträdande i

stortinget yttrade han: ,

"Gode herrar och norske män! Konungen har uppnått målet för

de önskningar, dem han aldrig upphört att göra för skandinaviska half-

öns lycka och sjelfbestånd. Dess tvänne folk hafva afsvurit sig sina

långa och olyckliga tvister, och hädanefter skola de endast täfla i kär-

lek för det gemensamma fäderneslandet. I hafven medverkat, gode her-

rar och norske män, till detta stora ändamål och derigenom förvärfvat

eder heliga anspråk på eder konungs välbehag och edra medborgares

tacksamhet.

Det var konungen den dubbla äran förbehållen att se tvänne sina

folk, otvunget och enhälligt, tillbjuda honom kronan. Emot svenskarne

gjorde han ej sin arfsrätt gällande och emot eder föredrog han de an-

språk, som för hans hjerta egde ett högre värde, dem nämligen,

som från eder kärlek härleddes, framför de rättigheter, dem heliga för-

bund honom förvärfvat. Jemlika i naturliga fördelar, har konungen

alltid velat, att norrmän och svenskar borde åtnjuta samma likhet i

afseende på deras statsförfattningar, och den nya grundlag, som I ny-

ligen gemensamt med konungen antagit, skall på en gång tjena till

borgen för eder frihet och till prof för Europa på eder konungs akt-

ning för edra rättigheter.

Gode herrar och norske män! I skolen svara mot detta rättvisa

förtroende, han hyser för eder, I skolen vägleda detta redliga folk, och

sedan I med nit uppfylt lagstiftarens kall, skolen I använda edra kun-

skaper och edra bemödanden, att göra den styrelse älskad, som I upp-

rättat.

För att bereda medel dertill, är det maktpåliggande att upplysa

nationen om hennes belägenhet och möjliga förhoppning. Det är nö-

digt att hon ej påbördar den nya regeringen de olyckor, som den ej

vållat; det är nödigt att folket får veta i hvad tillstånd konungen fun-

nit edert penningeväsende och allmänna ärendenas förvaltning, för att

opartiskt kunna bedöma de förbättringar, som af dessa blifva en na-

turlig följd. I skolen erhålla en proposition rörande det preparatori-

ska steg, som i detta afseende bör tagas.

Föreningen mellan Sverige och Norge är grundad på deras geo-
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grafiska belägenhet, på begge folkens nationallynne, på deras inbördes

fördelar och pä den vishet, som råder i deras öfverläggningar, jag till-

lägger ytterligare, på den kärlek, som de båda hysa för personlig fri-

het, för eganderättens helgd och för ett representatift regeringssätt.

Vi skola alltid förblifva tvänne förenade och oberoende folk, nöjda med
de landamären, naturen för oss utstakat, och öfvertygade om den höga

sanning, att utöfver deras gräns finnes ej för oss något godt, skall vår

statslära icke söka att begynna krig, men att heligt bibehålla det goda

förstånd, som råder med alla makter.

Då försynen således inom samma krets inneslutit vår rättighet

och våra pligter, drager jag ej i betänkande, att inför verldens ögon

åtaga mig det högtidliga löfte, att aldrig något främmande välde skall

oskära eder jord eller kränka edra rättigheter.

Gode herrar och norske män, konungen antager grundlagen, så-

dan den emellan eder och hans majestäts kommissarier blifvit öfver-

enskommen. Han förbehåller sig att till svenska ständernas godkän-

nande framställa de artiklar, hvarigenom förändringar eller jemknin-

gar uti svenska grundlagen uppkommo.

Det är i konungens namn, som jag nu till eder, gode herrar och.

norske män, öfverlemnar hans majestäts ed att styra och regera ko-

nungariket Norge efter dess konstitution och lagar och som jag upp-

fordrar eder att till konungen aflägga eder ed.

Det förbund, hvaruti han med norska folket ingått, skall således

vinna sin slutliga fullbordan. Må försynen, som vakar öfver rikens

öden, välsigna denna högtidliga stund, som för den skandinaviska half-

öns begge folkslag öppnar ett nytt tidehvarf af ära och sällhet. Jag

skall understödja konungens faderliga omsorger för norrmännens väl

och hos min son inplanta den kärlek och tillgifvenhet jag hyser för

dem. Midt ibland vapnens dån och under det jag på Germaniens fält,

i förening med Sveriges bundsförvandter, gick att motsätta mig det mest

förfärliga tyranni, som hvilat öfver Europa, var min blick alltid fästad

på denna stund såsom det högsta pris för mina mödor, och den fred-

liga palm jag i dag mottager af ett fritt folk, öfvergår vida i mitt

hjerta alla segrens lagrar."

De jemkningar, hvilka så väl svenska kommissarierna, som kron-

prinsens tal åsyftade, förvägrades djerft och med en envishet, som satte

de svenska herrarne i förvåning, utom Wirsén, en man af de djupaste

åsigter och af en oböjlig vilja. Ensam kunde han icke uträtta något,
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helst .Plåten, vän af grefve Wedel, följde bvad denne senare ingaf ho-

nom. Af alla svenskarnes fordringar vans sålunda ingenting annat

än en gemensam krigsflagga, men till och med det icke utan inskränk-

ning, ty norska handelsskeppen ha sin egen, som de begagna på alla

haf utom på Medelhafvet, hvarest unionsflaggan måste nyttjas af fruk-

tan för de afrikanska sjöröfvarena. De öfriga vilkoren visade höjden af

den farhåga Norges män hyste mot svenska styrelsen. Under freds-

tid får konungen ej till Norge draga mer än 3,000 svenskar och ur

Norge ett lika antal och endast till vapenöfningar, hvilka (svenskar

och norrmän) dock ej få bli qvar i Norge eller derifrån vara borta

längre än 6 veckor. Hvarken Norges skärgårdsflotta eller dess armé

kunna nyttjas i de anfallskrig Sverige företager utan stortingets sam-

tycke.



Strödda bidrag till Karl Johans historia.

(Ur Lundblads memoarer).

1.

Karl XIV och riksens ständer.

Då Karl XIV Johan valdes genom riksens ständer till Svea

rikes kronprins, var han till namnet äfvensom till sina bragder föga el-

ler alls intet känd, med få undantag. Detta oväntade, detta blinda för-

troende ingaf det hopp, att ett godt förhållande skulle ega rum till stän-

derna, som han hade att tacka för sin krona, äfven som att han skulle

visa en stor aktning och kärlek för friheten, såvidt den låter förena sig

med konungaväldet eller de monarkiska formerna. Om man å ena si-

dan hade att frukta den despotiska anda, som alltid utmärker militär-

ständet, och som var ingjuten i hela Kapoleons förvaltning, så hyste man
å andra sidan det hopp, att det frisinnade tänkesättet, hvilket vid hän-

delsen den 18 Brumaire vägat mot Napoleons välde och till frihetens för-

svar uttala sig, och hvilket gjort Bernadotte under hela kejsarregeringen

till ett föremål för denne mäktige monarks hat, ej skulle förneka sin na-

tur äfven på branten af tronen. Då likvisst denna förhoppning icke mot-

svarats, ha historieskrifvaren och efterkommande slägten stor anledning

till den förmodan att den som sålunda handlat endast hade friheten till

sköld för egna ärelystna planer och täckmantel för afunden öfver en

större och öfverlägsnare motståndares lyckligare stjerna. Hans förhål-

lande till svenska friheten låter sig skönja genom tryckfrihetens inskränk-

ning 1812, hvarigenom hjertat refs ur nationen under ouppfylda löften om
dess återgifvande. Om den politiska ställningen var då af en så äf-

ventyrlig natur, att detta offer af den svenska patriotismen å de sty-

randes sida för landets säkerhet måste fordras under en tid, då den

beväpnade makten fördes öfver Östersjöns vågor, så borde aktningen
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or nationens rättigheter, aktningen för det nj^a statsskick, som jagade

en gammal dynasti frän tronen, för att sätta en okänd, en främmande

derpå, hafva gjort att man höll sitt ord, återgaf hvad ständer en gång

hade grundlagt eller att man öppet och redligt med nationens ombud
öfverenskommit om en lag, som gaf friheten i tryck åt folket i hela

sin vidd tillbaka, men åt regeringen och den enskilde medborgaren

säkerhet emot dess missbruk. Men i det stället glömde man bort denna

angelägenhet under tvänne riksmöten, för att sedermera bemantla

förtrycket, och' i detta uppförande var den dåvarande svenska sty-

relsen mera straffvärd än Gustaf den III:s. Det är statsklokt att

under den revolutionära brytningen emellan den gamla samhälls-

ordningen, som varit, och den nya, som komma skall, ej till-

låta något intrång i konungamakten eller någon förminskning deraf;

men att å andra sidan söka med en förhatad rainistére, utan snille,

utan kraft, utan förtroende, utan kännedom af tidens fordringar, utan

nitet att i landets framgående i civilisation, i välmakt söka äran af

sin varelse, vilja ingripa i konstitutionen och sätta foten på ståndens,

d. v. s. den nationela frihetens område, tror jag icke hör till stats-

klokheten. Om denna hersklystnad hos regenten kan tillvägabringa

något till dess förmån för ögonblicket, så frågas om denna makt är

värd riksståndens förnedring, som snart medförde ropen på reform af

representationen. Ridderskapet och adeln, stödet för friheten, aktadt i

hela landet såsom sådant, sjönk i sina medborgares ögon till despo-

tismens villigaste verktyg, sedan ministéren begagnat sig af de bero-

ende adeliga embetsmännen i voteringarna för att vinna pluralitet:

presteståndet har alltid och i alla länder varit servilismens stöd och

borgareståndets ledamöter vunnos genom titlar, stjernor, medan bonde-

ståndets genom annan impuls lemnat sin medborgerlighet i sticket. Ge-

nom detta förfarande förlorade det urgamla representationssättet af fyra

stånd sitt förtroende i nationen och blef till den grad impopulärt, att re-

dan vid 1834 års riksmöte talrika adresser blefvo ingifna till konungen

om en förändring deraf, och att ståndens ypperste män ifrån sjelfva

tribunen yrkat den såsom en nödvändighet, ifall friheten skulle kunna

försvaras och nationens öden ej blifva en kastboll i en oduglig mini-

stéres händer.

Hvarje ståndsledamot, som vågat hysa motsatta åsigter till rege-

ringen och framställa dem i ett fritt språk, ansågs såsom en fiende af

densamma: man ville icke begripa, att oppositionen i staten är rege-
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ringens varnande genius och att den är mer vän af en styrelse, som

visar dess felsteg än den, som störtar landet deri.

Huru ofta har ej Karl Johan vid tillfällen, då på riddarhuset

Anckarsvärd, Hjerta eller andre talat för nationen, yttrat sin lust

att med vapen i hand tvinga jakobinerna på riddarhuset till lydnad och

hörsamhet. Denna talträngdhet, denna öppenhet att ge luft åt sitt hjer-

tats känslor hafva icke blifvit obekanta och om deras verkningar för-

klingat med orden, hafva de dock lemnat intrycken qvar.

2.

Karl den XIV Johan såsom financier för sig och staten.

Före det tyska kriget 1812 ansågs marskalkstiteln af Frankrike

såsom synonymt med millionär. Vissa af dessa kejsardömets notabi-

liteter voro äfven beryktade för sättet, på hvilket de förvärfvat desamma.

Marskalk Sault var känd för stor egennytta, men marskalk Massenas

namn var i Italien och der han kommenderat afskydt och förbannadt.

Bernadotte var ej känd för egennyttans egenskap, ehuru mången skugga

kastades äfven på honom. Det hette likväl i Sverige från hans sida,

det han kom från Frankrike med stor förmögenhet, under det att från

Napoleons anhängare det ryktet utgick, att den senare skänkt ät sin

till Sverige afresande fältherre en million francs, på det han der skulle

kunna visa ng i fulla glansen af sin värdighet.

Karl Johan hade i gifte med mamsell Clary fått, efter hvad ryk-

tet förmälde, oerhörda summor, så att det är troligt, att han inga-

lunda var så utan förmögenhet, som Napoleons vänner ville påstå och

säkert är det, att desamma under hans fälttåg icke blifvit förminskade.

Då freden med England afslutades 1812 och deri ön Guadeloupe

afträddes, fordrades det att det skulle ske åt Karl den XIII och hans

efterträdare och icke åt landet, hvilket är vanliga bruket med sådana

afhandlingar. Thornton, den engelske underhandlaren, kunde lika litet

begripa orsaken dertill som utrikesministern grefve v. Engeström, men

vid fredsslutet i Paris 18 14 inlöstes det med en million pund ster-

ling, och då upplöste sig gåtan, i det att man förstod stiliseringen

sålunda, att ön ansågs blifvit lemnad personligen åt kronprinsen och
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5fven bland representanterna vid 1815 års riksmöte höjdes ingen röst

för att erinra om den enkla satsen i statsläran, att länder allena kunna

förlora besittningar, och att sålunda länder -allena kunna förlora dem,

hvad uttryck traktaterna än må nyttja, samt att konungar och regen-

ter väl kunna i dem sägas afträda eller erhålla provinser, men att så-

dant endast sker såsom dåvarande representanter af de stater de styra.

Naturligen borde således kronprinsen tro, det Sverige hyllade en stats-

lära för sig sjelf, på samma sätt man undandrog ständerna all känne-

dom och granskningsrätt af de under kriget erhållna subsidiemedel.

För öfrigt ansågs upptåget med Grevesmöhlen och Boije tillstäldt för

att afvända ständernes uppmärksamhet på denna vigtiga förhandling.

Prinsens egen upphöjda karakter visade sig likväl äfven vid detta

tillfälle. Blott hälften af lösesumman förbehöll han sig och den öf-

riga hälften anslog han med verkligt konungsligt ädelmod till afbetal-

ning af rikets utländska skuld. Dock fingo han och hans afkomma af

riksgäldskontoret årligen 200,000 rd:r b:ko i ränta.

Ett rykte gick allmänt i landet att vid mötet eller konferensen

i Åbo 1812 ryske kejsaren gifvit åt kronprinsen penningar för att in-

verka på hans beslut. Dä man icke hörde att staten fått tillgodonjuta

några belopp från ryska sidan, så ansåg man saken eller ryktet grund-

löst, ty man kunde icke förmoda, att Svea rikes kronprins för sig el-

ler för Sveriges konung skulle till låns eller skänks vid ett dylikt till-

fälle kunna eller vilja emottaga af främmande makt några penninge-

medel. Först några år derefter spridde sig deröfver ett tillräckligt

ljus genom tvänne händelser som visa, att ryska kejsaren verkligen lå-

nade Karl den XIII och hans son en summa af 1 million 500,000 ru-

bel, som sedermera afträddes och öfverlemnades åt kgl. maj:ts disposi-

tion (Se Argus N:o 73 för 1828). Man hade fattat ett beslut att upp-

resa de tre Karlarnes (Karl d. X Gustafs, Karl d. XI:s och Karl d.

XILs) statyer i marmor för att försköna Stockholm. De borde stå i

ett tempel och platsen var utsedd på Helgeandsholmen midt emot

kungl. slottet. Till den ändan inköptes alla de midt deremot belägna

privata hus genom statskontoret för 104,000 rd:r för Imwjl. maj:ts

och h-onans rähiing, men medel dertill borde tagas af ofvannämnda

rubelfond. (Se Argus N:o 87, 1822) Dessa hus skulle nedrifvas, men

de i Eom af den berömde skulptören Byström bestälda bysterna blefvo

icke färdiga. Karl den XIII dog och då Karl den XIV tillträdde re-

geringen, aflät han en ny skrifvelse, till följd hvaraf ifrågavarande hus

Från Europas hof. <j4:
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vid Norrbro blifvit icke för Vår och hronans rähning^ utan för Vår

egen höga räkning inköpta. Nya fastebref måste utfärdas och då han

var arfvinge af Karl- den 'XIII, behöll han husen, hvilka gåfvo en icke

betydlig afkastning i hyror.

Det är mindre detta tillegnande af husen, hvarå historieskrifva-

ren och efterverlden böra fästa sig för att riktigt bedöma den sven-

ske konungens karakter, än de summor som först af Kyssland vid Abo

kongress lemnades till låns, och sedan såsom skänk af det regerande

svenska huset emottogos.

Det underhåll till hofhällning, som ständerna lemnat honom är

det högsta dittills någon svensk konung haft och gick till öfver 400,000

rdr b:ko och 92,000 rdr till extra hofhällning, deri likväl inbegripen

operans hållning, som han lät förfalla. Utan allt tvifvel var Karl den

XIV en af de rikaste enskilda personer, som tidehvarfvet haft att

uppvisa och hans fylda kistor med guld och silfver, med svenska banko-

sedlar, med diamanter och kostbarheter komma en dag att göra epok i

landet och troligen att fortplantas i minnet liksom Eskils gemak i

Gustaf den Lstes tid. Måtte de endast icke så snart bli tomma som

det förra det blef!

Dä alla de åtgärder riksens ständer 1815 och 1817 vidtogo för

att häfva den förlägenhet, som uppstått i allmänna rörelsen, voro otill-

räckliga, då i synnerhet adelns medlemmar köpt egendomar, i hopp

om framdeles blifvande högre pris och nu genom brist på kre-

dit voro alldeles rådlösa, omgaf ropet deraf, i synnerhet hvad de se-

nares öde angick, tronen och kronprinsens öron, liksom hans rum fyl-

des af det allmänna nödskriket. I början bisträckte han de nödlidande

med betydliga gåfvor och lån, som snart måste efterskänkas, men då

dessa utan ersättning skulle hafva medtagit hans kassa för mycket,

inköpte han i stället betydliga egendomar af sådana possessionater,

hvilka genom tidernas hårda skick blifvit nödgade att sälja sin jord,

utan att bland sina likar kunna finna någon i stånd att betala den

efter dess värde. Enligt konstitutionen egde han likväl ej dertill rät-

tighet, åtminstone är bokstafven derom så otydlig, att högsta domsto-

len trodde sig först efter mänga betänkligheter kunna tillstyrka en

sådan handel, hvilken ock ständerna sedermera ej ogillat, oaktadt de

menligaste följder deraf uppstått. Nästan på alla de egendomar, som

konungen tillhandlat sig, blefvo åboarne alldeles utarmade och om det i

andra länder anses för en förmån att lyda under konungens domän
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eller bo på hans egen jordtorfva, ansågs det i Sverige som en stor

olycka och såsom endast föranledt af yttersta bchof. Sedermera har

den erfarenhet åtminstone i Sverige vunnits, att iconungen snarare sys-

selsätter sig med bestyret af sina egna angelägenheter än statens, och

då de enskilda angelägenheterna ofta föranleda obehagliga upptäckter,

förluster och dylikt mera, så inverka de bedröfligt på det konungsliga

lynnet. Massan af de egendomar som Karl Johan egde i Sverige upp-

gick till betydliga summor och endast trenne egendomar i Skåne

uppskattades till öfver en million.

Konungen visade visserligen mot de nödlidande stor gifraildhet;

dock har i senare tider det understöd, hvilket i hans namn blifvit

gifvet, alltid tagits ur allmänna medlen. Vi hafva sett en anvisning af

500 r:dr ställas ^å fonden för invaliderna, för att vid en af konun-

gens resor (år 1823) utdelas till de fattige, som kunde anropa hans ko-

nungsliga nåd, men vanligtvis har den under krigskollegii disposition

stående gamla passevolancekassan, hvarå man ej tillåtit ständernas

granskning, måst tillgripas, en kassa som under föregående regeringar

användes alltid till sitt ändamål. På denna källa hafva mänga nåde-

bevisningar utgått till officerare och militära embetsmän, som man
velat hjelpa. Det har alltid varit en vurm i Sverige, att då konun-

gar färdades omkring i landet, vid hästombyten de behöfvande i orten

samlades och erhöllo allmosor af den kungliga frikostigheten, men då

sådan samling kunde påminna antingen den regerande för mycket om
den stigande nöden eller ock taga »konungens penningepung för myc-

ket i anspråk, hafva vi sett att af vederbörande landshöfdingar befall-

ning utgått till kronobetjeningen att afhälla nejdens fattiga och be-

höfvande från vägar och byar, der konungaskjuts framgick. (Baron

Klintebergs kungörelse i Malmöhus län.)

Den gamla passevolancekassan och Eartehelemyska kassan voro van-

ligen de, hvarur den kungliga godheten framqvälde. Begge, icke stå-

ende under ständernas granskning, hafva varit rika brunnar till till-

gång och penningar. Den nämda klippön med sin lilla stad Gustavia

har i synnerhet under krigstid drifvit betydlig handel och äfven då

gifvit statsinkomster. Genom riksens ständers beslut skildes denna ö

från Sveriges statsförfattning, administration och drätsel, och såsom

följd deraf skulle de inkomster, som derifrån kunde inflyta, ensamt

lemnas till hans majestät konungens användande, hvaremot svenska

statsverket på intet vis skulle betungas med underhåll af det departe-
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ment, som för de ultramarinska ärenderna skulle inrättas, eller af någon

annan för denna besittning nödig befunnen anstalt. Häraf fick svenska

regenten 1812 och 1813 ett godt medel till extra ordinära utgifter,

utan att ständerna derom skulle få kunskap. Dessa år voro också in-

traderna ganska betydliga, emedan under krigsåren talrika priser fördes

till Gustavias hamn och der alltid var en fristad för det vestindiska haf-

vets fribytare; men efter freden sjönko inkomsterna, man hade dra-

git äfven på förhand förskott, så att en brist uppstod, som nu be-

täcktes genom eviga vexelrytterier på Hamburg under statsministern

grefve Wetterstedts egen ledning, som dervid haft fullt tillfälle att för-

dölja sina egna intrasslade finanser. (Vid Pommerns försäljning fick

grefve Wetterstedt en skänk af 60,000 rdr b:ko. Konungen gaf först

åt grefve Engeström samma summa, men då den förre erfor det,

uraktlåt han ej att göra sina anspråk gällande.)

Hvad passevolancekassan varit för militärständet, har kabi-

nettskassan varit för civila ståndets högt uppsatte, och för konungens

extra utgifter i detta afseende. Deraf har uppstått för tillfället ett

högst betydligt deficit. Vid grefve Wetterstedts inträde i sin tjenst

gick skulden till 100,000 rdr b:ko, som skulle genom en årlig afbe-

talning af 10,000 rd:r hamburger b:ko annulleras. Deraf dessa idke-

liga behof för den diplomatiska kassan vid alla riksdagar. Af de nor-

ska medlen njöto statsråden en ärlig tillökning; endast justitie mini-

stern grefve Gyllenborg nekade att mottaga några andra bidrag, än

dem staten honom tillerkände. •

En af de finansoperationer, som både kostat staten, men i syn-

nerhet Karl Johans egen kassa betydliga penningar, var hans fixa idé

att genom vexelmanövrer kunna hålla kursen på en viss punkt. Det

var förgäfves att de klokaste finansmän af förvaltningen sökte visa ho-

nom omöjligheten och de säkra förluster han gick till mötes derige-

nom; han trodde sin egen kunskap, sin egen erfarenhet mera än deras

rådslag. Han kämpade dervid förgäfves mot hela börsen i Stockholm,

hvars tillgångar sammantagna dock öfvergingo hans, och som endast

hade sin vinst för ögonen. Den ena silfvertransporten efter den andra

gick till Hamburg, men kursen fortfor att gå ifrån 98°/,, under vack-

lande flera år ända till 148% till dess konungen fann för godt att

alldeles draga sig från dessa farliga transaktioner och slutligen reali-

sationen efter 128Vo satte en gräns för allt svindleri i denna väg.

Andra försök att förvandla kronans effekter genom utskeppning
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antingen till varor eller silfver, hvilka hemskickades, hade lika olyck-

lig utgång och slutades med stora förluster. Krutexpeditionerna dels

till Medelhafvet , och dels till Vestindien gåfvo inga andra resultater

än betydlig förlust och ämne till klagomål från de handlandes sida.

Den betydligaste led likväl staten på utskeppning af spanmål till

Italien. Det fans nämligen i Sverige en kronans spanmålsdirektion,

som under goda år tillhandlade sig betydliga qvantiteter för att hålla

spanmålsprisen uppe, och deremot i svåra år komrao de betryckta

landsorterna till hjelp. Flera lyckliga sädesår hade gjort, att man upp-

magasinerat betydliga förråd och befarade att, då säden ej var riad

eller torr, den skulle taga skada i förrådshusen. Man beslöt derför

att utskeppa den, och i England afyttrades hafren utan förlust. Men

detta föranledde att försöken skulle gå i större skola och att de vida

större qvantiteterna sändes till Italien. Ärefidet var anförtrodt åt ett

af Sveriges ypperligaste hufvuden och mest klassiska skribenter, herr

Askelöf i konungens kansli. Men denne kloke man var af allt minst

skapad till handelsexpedit. Beqväm och älska^nde vallefnad, låg han i

Italiens hufvudstäder, lefde som en prins och titulerades ofta som en

sådan och handeln gick derefter. Förlusten var så stor, att den med-

förde spanmålsdirektionens upplösning. Denna statsinrättning skadade

äfven i så måtto moraliteten hos bonden, som vid nödår tog på kredit

af direktionen, men aldrig tänkte på återbetalning, troende liksom

mången mer upplyst, att kronans kaka är tillgänglig för alla, och så

slutades direktionens förskott alltid dermed att de måste afskrifvas

till betydlig skada för staten.
*

Ett icke mindre olyckligt företag var skeppshandeln eller försälj-

ningen af flera örlogsskepp till sydamerikanska fristaterna. Mepingen

var att i de gamlas ställe åter bygga nya, att således få flottan om-

bygd och att utan kostnad för staten hafva lif och verksamhet på de

kungliga varfven. Ofver det första gamla linieskeppets försäljning tyck-

tes allmänheten ej heller hysa missnöje, men när den andra försiggick,

när nya och präktiga eller nyss ombygda skepp afyttrades eller om-
döptes med andra namn för att slå blår i ögonen på folket, när ändt-

ligen handeln genom främmande makts inblandning och hotelser må-

ste återgå, då tog tänkesättet hos hela folket eld och hatet riktades mot

upphofsmannen, generalamiralen grefve Rudolf Cederström. Stora voro

anledningarne, att äfven den senare hade särskild vinning vid han-

deln och dessa underblåste vederviljan mot favoriten så, att han knap-
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past kunde visa sig, och att konungen fann för godt att låta bonom

gå ur sin konselj. Den förlust, som genom handelns återgång tillskyn-

dades statsverket, belöpte sig till icke mindre än 416,000 r:dr b:ko.

Att till en del betäcka denna, beslöts att utrusta en expedition af

flera krigsskepp under amiral Nordenskölds befäl till Medelhafvet för

att, under den varande kampen mellan greker och osmaner och de

sjöröfverier, som deraf voro en följd, skydda den svenska flaggan. Det

allmänna omdömet öfver denna expedition och anledningarna dertill

uttalade sig väl temligen tydligt, men eskadern afseglade.

Då ständerna 1828 kommo tillsammans, var i sj^nnerhet skepps-

saken ett af de hufvudstycken, emot hvilka oppositionen förklarade sig,

men äfven härmed visade flera en aktningsvärd hofsamhet, för att icke

kompromettera konungen för mycket. Man ville endast åt upphofs-

mannen. Han var nu redan skild från statsrådsbeställningen och sin ge-

neraladjutantskäpp samt hade dragit sig undan på landet för att dölja

sig för allmänna hatet; man yrkade sålunda blott på en undersökning

och att den som befans skyldig skulle, såvidt tillgångarne medgåfvo,

ersätta statsverket. Denna undersökning äskades genom ständernas

skrifvelse till konungen, men ingen ersättnings- och ansvarsfråga upp-

togs och Cederström lemnade under tiden det jordiska.

Man bör ej tro, att dessa företag i handelsväg haft andra afsig-

ter än statens nytta och att öfvertygelsen var verkligen inneboende

hos dem, som förorsakade och anbefalte dem. Bedröfligt är likväl,

att det är det fattiga, passiva folket som får betala erfarenheten och

lärdomen, och att man icke skyr att, oaktadt de verkliga tyngder,.som

hvila på nationen, med hvarje riksdag belägga dem med nya. Det

kan antagas att linieskeppsförsäljningen, spanmålsexpeditionen och

krutförsändningarne hafva medfört en förlust af P/a million riksdaler

banko, hvilka kunnat lindra månget annat statsbehof och på bättre

sätt begagnats till statens nytta.
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3.

Karl d. Xlll:s och hans drottnings död. Kari d. XIV Johans kröning

i Sverige och Norge.

Under det riksens ständer voro samnaankallade till utredande af

den finansiella förlägenhet och det trångmål, hvari nästan alla rikets

provinser befunno sig, slutade Karl den XIII sin jordiska bana (på

aftonen den 5 februari 1818). Han hade sedan flera år lefvat i ett

letargiskt tillstånd, och öfverlemnat åt Karl Johan den hufvudsakliga

ledningen af rikets angelägenheter. Strax vid dödsfallet hyllades Karl

Johan af sitt hof och af ständerna, och Karl Henrik Anckarsvärd, den

häftigaste på oppositionens bänkar, hade bland adeln varit bland de

förste, som hemburit honom sin hyllning. Alla de yttre tecknen af

kärlek, af saknad hade Karl Johan, den adopterade konungasonen, gif-

vit sin döende konungslige fader, men huruvida hjertat delade dessa

^ inre känslor har mången betviflat, som kände honom som en fullkom-

lig skådespelare. Den gamla drottningen följde snart sin höge gemål

och så utgick inom få månader på Stockholms slott den gamla ätten,

lemnande dess härlighet åt en ny stam. På Gustaf Vasas tron, på

denna tron, der den allvarsamme och stränge Karl IX herskat, som

Gustaf Adolf prydt med alla mensklighetens och hjeltens dygder, som

burit en sådan hjeltestam, som de tre Zweibriickarne och som slutli-

gen Gustaf den III omgjordat med sitt snilles låga, satt nu en söderns

son, född af borgerliga föräldrar i den lilla staden Pau i Henrik den

IV:s fädernesland.

Kröningen gick för sig på ett glänsande sätt (den 11 maj 1818)

och i valkonungens ögon lyste fröjden att hafva ernått en höj i, till

hvilken så få dödlige kunna hinna. På eftermiddagen visade sig Karl

Johan till häst för menigheten, klädd å la Henri IV, viljande der-

igenom påminna svenska folket om sitt fädernesland. Denna .kröning

betecknades endast af ärebetygelser, utgifna utan åtskilnad till för-

tjente och oförtjente och således redan antydande det regeringssätt,

hvilket väntades. Några månader senare företog konungen resan till Norge

^ör att der äfven bli prydd med Olafs krona. Der sker kröningen ej i

Norges hufvudstad, utan högt upp i norden, i den gamla staden Trond-

hjem. Konungens ankomst betecknades med stor jäsning bland bön-
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derna och de ringare klasserna af medborgare. En stor fattigdom tryckte-

landet och var i synnerhet kännbar för landtmännen. Dessa erinrade

sig de goda danska tiderna, då en enväldig konung styrde; nu tillskref

okunnigheten stortinget de svära tiderna och önskade af denna or-

sak, att den till kröning kommande konungen ville antaga suveräni-

teten och styra land och stad som under danska konungarne, Flere

tusende samlades för att marschera mot Kristiania och med våld ge-

nomdrifva sina önskningar. Detta menige mans tänkesätt var ej emot

konungens böjelse; han tyckte om det, ehuru han ej vågade att deri

synas; vid stillandet af oroligheterna undgingo dock anförarne allt

strafT.

4.

Karl XIV Johans favoriter.

Vänskapen bildar sig genom individernes likstämmighet i tänke-

sätt och genom deras enahanda ställning i samhället; ty mennisko-

svagheten är sådan, att om den ena menniskan vida stiger öfver den

andra i jordiska förmåner, " ståndsskilnaden bryter förr eller senare

de fordom knutna förhållandena. Sällan skall man finna vänskapen

bibehållen i sin ursprungliga renhet från ungdomen till aftonen af

tvänne personers lefnad, så snart de blifvit söndrade frän hvarandra

genom den enes högre ställning i lifvet i den andre. Då sådant är

fallet bland de enskilda menniskorna, så följer deraf att en konung

sällan kan hafva vänner. Det är endast utomordentliga själar på tro-

nerna, en Henrik den IV, som kan ha en Sully, en Guitaf Adolf en

Axel Oxenstjerna; den öfriga massan af dessa krönta namn, för hvil-

ka folken knäböjde under deras lefnad, ha endast anhängare^ till-

gifna smiclcarc och favoriter.

Man har alltid ansett menligt för ett land, der sådana karakte-

rer äro i besittning af kronan, hvilka behöfva favoriter; men äro de-

derjemte så svaga, att de af dem låta sig beherskas d. v. s. att re-

geringsärendenas behandling är i beroende af gunstlingarnes infly-

tande, då först blir det en olycka för staten. Sedan Gustaf den Lstes-

tid hafva så utomordentliga män burit Sveriges krona, att få ära
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gunstlingarnes namn i dess häfder. Göran Pehrsson, af fattiga föräl-

drar, men med djupa och stora åsigter, ehuru ej moraliskt god, var

den sinnessvage Erik XIV:3 favorit; Kristina hade flera, men som qvinna

hade hon dem snarare som älskare, först den vackre och ytlige de la

Gardie, sedan den föraktliga fransmannen Bourdelot, spanske ministern

Piementelli, Steinberg m. fl. De ombyttes efter hennes ostadiga lynne

och förändrade smak. Hos Gustaf den III voro Toll, Essen, Armfelt

dessa lycklige, men deras idé var alltid underordnad hans konungs-

liga snille. I Reuterholm hade Karl XIII under förmyndareregerin-

gen en gunstling, som despotiskt beherskade sig och för hvars her-

ravälde han sjelf rodnade.

Redan såsom befälhafvare i Hamburg var prinsen af Ponte Corvo

känd för att hans omgifningar icke hörde till den bästa klassen af med-

borgare d. v. s. icke voro de anseddaste. Napoleon påstod äfven, det

hans bästa vänner voro i och tillhörde le manege. Detta hans säll-

skap tadlades i den fria handelsstaden, under den tid han styrde den,,

och ännu mer sedermera. Men detta karakterslyte var i norden lika

litet kändt, som det mindre förtroende, hvari han stod till kejsaren.

Derigenom att Sverige genom Gustaf Adolfs krig var afskuret från kon-^

tinenten, hade man ej kunskap om hvad der tilldrog sig och då valet

beredde sig i Örebro, medgaf icke tiden att skaffa sig underrättelse^

och att skingra villorna, som inträngt i allas hufvud.

Baron C. H. Anckarsvård började efter kronprinsens ankomst först

att stiga i hans gunst, men hans politiska tänkesätt, mycket för sjelfstän-

diga för att underkufvas af en annans vilja, hans förträffliga hufvud, hvil-

ket väl visste att skilja sken från verklighet, gjorde en långvarig förtro-

lighet omöjlig. Också innan händelsen, som för alltid i Rostock 1813

skilde honom från arméen, hade köld intagit den fordne vännens plats i

Karl Johans hjerta. Karl Henrik Anckarsvärd hade 1812 haft i Skåne

ett brigadbefäl, då expeditionen mot Seland påtänktes, under det att

han 1813 utgick med sitt regemente endast som öfverste.

Derigenom att Karl Johan ankom till sitt nya fädernesland all-

deles främmande för dess språk, var i den ålder att han svårligen kunde

lära det, hvilket 25 års erfarenhet har besannat, sattes han i nöd-

vändighet att vid öfversättningar ligga i händerna på personer, hvilka

voro mäktiga franska språket. Bland dem som genom stor språk-

kännedom var utmärkt, och på hvilken såsom kännare af franskan

Karl Johan isynnerhet fäste sin uppmärksamhet, var öfversten vid
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örlogsflottan, öfverste Gyllensköld. Eedan i sin ungdom var denne of-

ficer känd för en mindre tillförlitlighet och lär varit af Gustaf III an-

stäld vid stora flottan 1788 som spion på "Prins Karl" (sedermera Karl

XIII). Karl XIII kunde af denna orsak aldrig tåla Gyllensköld

och dä Karl Johan ville hafva honom befordrad till amiral var det

icke utan den största möda hans konungslige fader kunde dertill för-

mås. Folket kallade honom på spe landamiralen, emedan han var

känd för feghet och aldrig utom såsom sjöspion gjort någon krigs-

tjenst till sjös. En mängd tassel, historier, sqvaller funno villiga öron

hos honom och genom honom på högre ort i slottet, hvarigenom mån-

gen svensk mans heder blef svärtad, mångens lycka gick i grafven.

Döden fann honom på en resa till de böhmiska baden (1819) och hin-

drade, honom från att stifta mer ondt genom sitt verkningssätt hos den

makthafvande.

Det var redan för Karl Johan sagdt i Paris, att svenskarne fruk-

tade att han skulle medföra många utländingar, hvilka kunde föror-

saka missnöje i landet, hvars inbyggare icke älskade att se främlin-

gar i rikets embeten. Fournier, som af hvad vi ofvanför sett var af-

sänd i uppdrag till Örebro, hade för grefve v. Engeström på hans för-

frågningar förklarat, att prinsen af Ponte Corvo ingalunda skulle

omgjorda sig med fransmän. Nationen eller rättare sagdt adeln

kunde i detta fall icke heller beklaga sig. Endast några adjutanter

voro honom följaktige och dessa, icke älskande den kalla luften i

norden, lemnade inom få månader landet, utan att medföra några

andra rikedomar än några stjernor. Endast en fransman qvarblef

hos Karl Johan, närmare fästad genom fosterbrödraband vid hans öde.

Det var hans dibroder, född i Pau några månader efter honom

och med honom delande ungdomens fröjd, vid namn Camps, som ur

fransk tjenst som major gick i svensk som adjutant för sin herre;

han uppsteg i densamma sedermera till generalmajor utan att vara

i aktiv tjenstgöring. Han egde en frappant likhet med honom, så

att allmänheten, okunnig om sin kronprins biografi, i början ville

anse honom för hans verklige broder. Få utländingar med så mäk-

tigt inflytande hos sin konung som Camps en tid egde hafva va-

rit så allmänt älskade af hög och låg. Den häftighet, hvarmed Karl

Johan ofta uppbrusade, sökte de Camps förminska, och efter utbrottet

alltid urskulda; visade han sig småaktigt snål och Camps fann det

vara en fläck för hans ära, tog han ofta af egen pung och gaf den
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beliöfvande. Han skydde oj att säga sanningens ord och både det

oaktadt ett uteslutande förtroende, men till sin olycka ingick han för-

bindelse med en fru af konungens fransyska hoffolk, som var mycket

vacker, men hvilken förbindelse konungen icke gillade. Den bragte

Camps från hans boning på slottet, i det han hyrde egen våning i sta-

den, men också från den beständiga omgifning, hvarigenom man en-

dast förmår hälla sig appe som favorit. Hans rum intogs af en yngre

man, grefve Brahe, som snart ryckte enväldet till sig och förjagade

denne, som ville göra honom platsen stridig i konungens hjerta.

Under det korta fälttåget i Nt)rge hade kronprinsen närmare lärt

känna Kudolf Cederström, vice amiral för flottan, som der visade sig

verksam. Han egde matrosens hurtighet och något manligt i sitt vä-

sende, men han var för öfrigt en man utan synnerligt hufvud, men af

stor äregirighet. Det undgick ingalunda Karl Johans uppmärksamhet,

att Cederström var just en man, som med uppoffrande af känslan för

Sveriges lagar och författningar skulle tjena honom till ett medel för

hans hersklystnad. Inom kort se vi Cederström dragen från Karlskrona

till generaladjutant för flottan, statsråd, öfverståthållare och general-

amiral. Dessa nådebevisningar, som hastigt följde på hvarandra, voro

äfven följaktiga med stort inflytande vid tjensters bortgifning. Såsom

öfverståthållare hade han ett öppet fält att i spionvägen gå konun-

gens hemliga önskningar till mötes och han underlät icke att i detta

afseende svara emot hans förtroende. Vi hafva oss bekant, att en

ibland den förra dynastiens ifrigaste anhängare var Jakob Pontusson

de la Gardie. Genom sin personliga kraft, beslutsamhet eller sitt

mod var han för den nya regeringen ingalunda farlig; men genom sitt

namn, sina slägtförbindelser och de hemliga hofintriger, som han kunde

spinna, tillade man honom en betydelsefullhet, som han ej hade. Det

ligger i hvarje svaghet, som fruktar att alltid föreställa sig i sin upp-

skrämda inbillning sakerna större än de äro och sålunda skapade man

af honom ett hjernspöke. • För att få honom ifrån fosterjorden aflägs-

nad och således sätta honom ur stånd att direkte stämpla för ögon-

blicket, sände man honom som minister till Madrid, der han qvarblef

några år, förtärande en stor del af sin förmögenhet. Det var vid den

tiden, som de oroande rykten gingo i utrikes tidningar om missnöje i

Sverige, om den fördrifna familjens anspråk, om de allierade kabinetter-

nas hemliga tänkesätt och önskningar. De la Gardie hade begärt sin rap-

pell och hade på återvägen dels i Paris, dels i London haft oförsigtiga
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yttranden om Karl Johan, hvilka uppsnappade ej underlätos att till

Stockholm inrapporteras. Den person, som detta tal i synnerhet rörde,

blef utom sig: Cederström var då öfverståthållare och han föreslog

ingen mindre än De la Gardies arrestering och lagloring som fädernes-

landets förrädare vid ankomsten till Göteborg från England. Det var

med möda grefve von Engeström kunde genom sina föreställningar af-

hålla Karl Johan att kompromettera sig genom ett förfarande, som ej

skulle medfört andra resultat, än att skaffa den senare oförsonliga

fiender, utan att några högre statsändamål dermed vunnos. Det strän-

gare behandlingssättet af den återkomne gesandten uteblef; Karl Johan

emottog honom med köld, men som hofmannen liksom fisken, som en-

dast kan lefva i sitt element, blott trifdes i den för honom passande

hofluften, kunde han ej uthärda disgracens köld: han äflades, gaf un-

derdånighetsprotester och så ha vi sett honom till hela Sveriges för-

våning som landmarskalk vid 1834 års riksdag. Emellertid fortfor Ce-

derström att vara den mäktige gunstlingen, oaktadt den anklagelse, mot

hvilken han inför riksrätt 1818 hade att försvara sig, oaktadt alla kon-

seljens ledamöter sågo med sneda ögon på honom, den enögde. Detta

förtroende fortfor ända till den beryktade skeppshandeln, åt hvilken vi

nyss egnat ett särskildt kapitel. Då deröfver opinionen började uttala sig,

och nationen var otröstlig öfver förlusten af sin ära, då ändtligen stän-

derna grepo till ordets svärd, så delade Cederström ändtligen favofiter-

nas vanliga slutliga öde, att öfvergifvas af sin herre i synlig måtto; ty

i osynlig höll han ännu öfver honom sin skyddande hand, i det han hin-

drade den lagliga undersökning, som öfver Cederström i ersättningsfrå-

gan rörande skeppshandeln af ständerna var fordrad.

Denna förkärlek för en sådan man, som Cederström verkligen

var, kan med skäl förvåna hvar och en, som känner förhållandena.

Då Wetterstedt gjorde konungen föreställningar om sin gunstling,

fick han alltid svaret: Cederström är dum, men licderlifj harl.

"Cederström est un sot, mais un braf homme." Härpå kan man

med skäl använda Ignaz Potackis svar till österrikiske kejsaren, som

frågade honom, Iniru det var »löjligt att general Kamarszeicshi

var bli/ven favorit hos lommgen af Fölen. "Ja, eders inaje-

stät, då porten 'é^ipnas för en förtalare, så är detsanmia som en

trinmfhäge, som man tqjpreser för hono7n'\ (Pourquoi le general

Kamarszewski etait devenu le favori du roi de Pologne: Cest dit-il,
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que lorsque on ouvre une porte ä un coloraniateur, c'est un are de

triomphe quon lui dresse.)

Under det att sålunda den ene favoriten efter den andre gick

sitt öde till mötes, steg den unge grefve MUgnus Brahe i gunst hos

konungen; den blef så mycket varaktigare, som den långsamt blifvit

grundlagd; den blef så mj^cket säkrare, som den" i början varit osyn-

lig och som äfven en djup politik gick in i denna beräkning. Brahe

var ättlingen af den första grefliga familjen på svenska riddarhuset,

bland adel och folk ansedd och genom giften i fordna tider i slägt med
Yasafamiljen.

En mäktigare favorit än grefve Magnus Brahe har svenska ko-

nungahistorien ej att uppvisa. Väl ansågs under G-ustaf d. III:s rege-

ring Gustaf Mauritz Armfelt såsom mycket gällande; väl rådfördes han

af sin konung i många, i statens vigtigaste värf, väl njöt han ofta

prof på dennes välvilja vid de förord han vågade göra för andra, men
med en betydenhet af det omfång, som Brahes, hvilken ingrep icke

blott i allt hvad till hofvet hör, i allt hvad det militära beträffar,

utan äfven i alla civilförvaltningens grenar, kunde Armfelts makt inga-

lunda jemföras.

Vi finna uti grefve Brahes personlighet icke några af de drag,

som berättigade honom att herska. Han var en lång, smal man, af

ett sjukligt utseende, med den klufna hakan, Braheska familjemär-

ket. Uppammad uti Karl Johans skola, ända sedan denne beträdde

den svenska jorden, kände han fullkomligen den jordmån, på hvil-

ken hans makt hvilade. En innerlig tillgifvenhet för monarken, af

inga omständigheter begränsad, utgjorde borgen för hans välde; han

var, att jag så må uttrycka mig, monarkens älskarinna, mäktigare ån

hans drottning, ja, mäktigare än hans son. Magnus Brahe var i öfrigt

en god man, som icke sökte andras olycka och som skulle bland favori-

ter stått sällsamt stor i sitt slag, om han inskränkt sitt väldighetsbe-

gär inom konungaborgen och de tjenster, som tillhöra konungens hof.

Men detta var otillräckligt. Han önskade att blifva generaladjutant

lör arraéen, den på hvilken alla befordringar inom arméen hufvudsakli-

gen beror. Och dertill var han ingalunda vuxen. Det fattades honom
för att inge lydnad och vördnad denna kraft, denna bestämdhet, denna

stränghet, som aldrig ger efter vid öfverträdelser och utom hvilken

aldrig en krigshär kan sammanhållas. Dessa egenskaper lågo ej i

hans lynne, der endast vekhet och godhet bodde. Grefve Björnstjerna,
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som var generaladjutant, som had^e varit högst betydande, måste vika

för den nye favoritens önskningar och kanske konungens egen vilja och

afsändes som gesandt till hofvet i London. Nu intog Brahe hans le-

diga plats, som han icke kunde fylla. Väl sökte han att göra alla

till viljes, men tömmarne vaknade derigenora; ett konsiderations- ett

slägtsystem infördes i arméen, som hittills varit okändt. Bland andra

ätten Koskull, hvilken tillhörde Braheska familjens närmaste slägtingar,

upplyftades och från det intet i staten, hvari dessa familjer befunno sig ge-

nom deras ringa förmögenhet, bristande kraft och hufvud, kommo de till

tjenster eller placeringar, hvilka de under andra omständigheter aldrig

kunnat påräkna. Karl Johan vidlåddes redan länge af den svaghet

att endast befordra de högre familjernas söner och ogerna framiraga

de ofrälses förtjenster. Hans ordonnansofficerare, hans adjutanter voro

ej blomman af svenska krigarne, utan endast cremen af de högre nam-

nen. Hvarken i sitt stånd eller i nationen njöto de den aktning, som

vanligtvis tillkomma konungens närmaste omgifningar. Men sedan

Brahe emottog arméstyrelsen steg detta aristokratiska befordringssätt

ännu högre. Man kan med skäl förundra sig, att en konung, som från

musköten tjent sig upp till konungakronan, kunde så handla, icke blott

emot sitt eget, men hvad än mer är, mot nationens intresse. Dertill

kommer att det icke var mogna män, utan endast skägglösa pojkar,

utan underbygnad och utan kännedom ens af sitt eget land, hvilka

anstäldes. I en fredlig tid, då icke utvecklingen af alla nationens in-

tellektuella och fysiska krafter behöfvas, kunde det väl vara likgiltigt,

om kraftfulla män stå vid monarkens sida; men om stormen skulle

nalkas tronen, då först får det krönta hufvudet erfara vådan att ega

endast duglösheten, ehuru högstammad, omkring sig. Sällan, ja, nä-

stan aldrig blifva de högre befälen vid regementena besatta inom de-

samma; slägtingar till den mäktige eller förnäma ynglingar från gär-

derna borttogo dem och lemnade för regementernas officerare alldeles

icke något hopp till någon högre befordran än högst kapten. Af denna

orsak grodde missnöjet i de yngres sinnen i mån af att de sägo sig i

sina förhoppningar svikna; och en orättvisa mot alla skall nödvändigt

förr eller senare bereda ett hat af alla.

Vid 1828 liksom vid 1834 årens riksmöten uppenbarade sig tyd-

ligt, att det inflytande generaladjutanten utöfvade öfver arméen, sökte

han äfven att sträcka till rikets ständer. På riddarhuset voro hans åsig-

ter genom den massa officerare, som der ha votum såsom capita myc-
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ket gällande och i de öfriga stånden verkade han genom oi trolJstaf^

som han egde, hvilket i ett fattigt, i ett korrumperadt land är den

mäktigaste häfstång, nämligen säJi-erhctoi af befordringar och nåde-

hdygelscr^ som gingo genom honom. Kom man till honom om morg-

narne, så fann man salen full af uppvaktande, prester i kappor för

att få pastorater, borgare för att fä titlar, stjernor eller domsagor ef-

tersom de voro af literata klassen eller icke, bönder, hvilka på annat

sätt söka få sin belöning. Det var med ett ord, liksom man kom till

en fée, genom hvars hand lifvets frukter utdelas. Till och med sjelfva

polisen var honom icke likgiltig, ehuru den hör till öfverståthållarens

område. Mången, som trodde sig kunna bedöma Karl Johan, ville

påstå, att han, kännande sin gunstlings tillgifvenhet för sig, sökte ge-

nom honom att bereda åt sig en mera utvidgad konungamakt, hvar-

till aldrig hans ministrar, ehuru svaga de än äro för honom, skulle

våga att låna sitt biträde. Visst är att om han ville gå denna farliga

väg och inkräkta på folkets makt, så kunde han aldrig betjena sig af

finare medel.

5.

Kronprins Oskars karakter, frierier, giftermål och barn.

(Skrifvet 183G.)

Kronprins Frans Oskar är född den 1 dec. 1799 och är nu en

prins af 35 års ålder. Det är en skön, manlig figur, väl vuxen, med
korpsvait hår, med bruna ögon, dock ej så lifliga och fulla af eld som
fadrens. Det sydliga ursprunget uppenbarar sig i de bruna anletsdra-

gen. Han eger ej faderns liflighet, ehuru mycket af hans häftiga lynne,

hvilket han dock vet att beherska. Moderns flegma och faderns eld

tyckas i honom ha sammangjutit sig till ett lar/ont af begge. Vården

af hans första ungdom var anförtrodd åt en fransman Lemoine, en redlig

man, dock utan hufvud. Denne blef prinsen följaktig till Sverige och

qvardröjde der intill dess han inträdt i gifte; en svensk lärare erhöll

han i magister Tannström, sedermera adlad och nu med kansliråds

titel. Lärarebeställningen hos en svensk kronprins är för honom lik-

som för svenska folket säkerligen den vigtigaste, den, som kan bära de
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nyttigaste frukter. I början hade man tillämnat detta ansvarsfulla kall

åt den såsom häfdatecknare och isnille så berömde Erik Geijer i Up-
sala; men han älskade sin frihet, sin forskning mer än den ära, som
hade väntat honom på Stockholms slott. En stor förlust var det för

den blifvande arftagaren af svenska kronan, att ej blifva fostrad af

denna utmärkte svenske man, som säkerligen både känt och kunnat

uppfylla vigten af ett sådant nationelt förtroende och kunnat blifva

för Frans Oskar, hvad Johan Skytte var för Gustaf II Adolf I

Tannström erhöll Oskar en läromästare, som icke egde redighet att ut-

veckla sina idéer för sin konungslige lärjunge. Vid den tiden prinsen

befann sig i sin uppväxt, hade vid Upsala akademi en ny literär sekt

upprest sitt hufvud, som genom sin ungdomliga ifver krossade det en-

välde i snillets verld, som svenska akademien hade utöfvat ända se-

-dan sin stiftelse. Derigenom att den senare uteslutande hyllade en

skolas smak, som passade hvarken för det nordiska spillet eller dess

språk, derigenom allt, som icke var i skaldens toner tillskuret efter den

Alexandrinska snitten eller i vältaligheten efter äreminnets torftighet,

förkastades, vore det än skrifvet med en Schillers eller en Goethes penna,

blef oket förhatligt, och som i vetandets verld icke förmyndarskapets,

icke suveränetetens, endast republikens passar, kunde den svenska areopa-

gens välde ej blifva af varaktighet, så snart en friare utveckling af

nationens intellektuella krafter blef tilläten. Anfallen från det ungdom-

liga förbundet voro häftiga; mången gammal verklig förtjenst trampades

under fötterna, oaktadt man ej sjelf ännu kunde alstra så goda bi-

lar, som man nedsmutsade. Alla frän Upsala afgående ynglingar förde

med sig denna frihetsanda för vetandet, detta förakt i smak för det

äldre, hvilket förut utgjort föremålen för belöningarnes guld. Äf-

ven Tannström hörde till det yngre slägtet. De höga filosofiska ord

och termer, som af dem begagnades, insmögo sig också i hans vetande

och allting vred sig om ordet centrum hos honom i hans tal, men med

det åskådliga och tydliga i hans framställningssätt var det klent. Talade

man med honom, så kom man ur hans umgänge med förvåning öfver så

stor dunkelhet i begrepp, som läraren till den blifvande tronföljaren

ådagalade. Många af de ungdomliga skrifterna, som numera ej läsas

och liksom allt odugligt blifvit begrafvet i glömskans natt, lästes med

förtjusning af Tannström, hvilken upprepade tirader deraf för sin lär-

junge; men denne hade redan den redighet och klarhet i förståndet,

iitt han fann det mörka och kunde ej prisa, hvad läraren så högt
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värderade. Till lärare i kemi hade prinsen den store Berzelius, Sveri-

ges ära. Till honom med det klara och ljusa förståndet vädjade

prinsen emot Tannströras påståenden, och Berzelius gaf alltid den förre

rätt, emedan han alltid hade det. I senare tider, sedan kronprinsen

blifvit kansler för begge akademierna och Tannström, som dervid haft

prinsens uteslutande förtroende, blifvit allrådande, har läraren hvarje

gång haft tre till fyra dagars göromål med sin konungslige lärling, när

någon gång Berzelius varit uppe hos den senare och gifvit honom sina

ljusa och klara råd. Det var för Sveriges upplysning och för Sveriges

uppväxande ungdoms bildning en stor olycka, att denna vigtiga förvalt-

ningsdel kommit sålunda i mörkrets händer.

I kemi, äfvensom artillerivetenskap, eger prinsen stor kännedom;
musik och målning älskar han kanske mer än som är gagneligt för

en prins, för hvilken vigtigare ämnen till sysselsättning gifvas. Det
är icke alla, som med Fredrik d. II vid flöjtens toner kunna tänka på
förvaltningen af ett rike och på slagtningarnes ordnande. Hvad man
mycket förebrår prinsen är omgifningarnes beskaffenhet. Ingen mogen,

ingen djupt tänkande man ser man bland hans adjutanter; det är poj-

kar med höga namn, men utan aktning bland nationen. I en så om-
hvälfningsrik tid är detta ett svårt fel mot opinionen, ty man dömer all-

tid efter hetjenterna till herren och det har alltid varit olycka, der ung-

dom och oerfarenhet varit rådgifvare. Huruvida detta af nationen

djupt kända fel är prinsens eller fadrens, kommer framtiden att ut-

visa. Kanske döljer Frans Oskar klokt för faderns misstänksamma blic-

kar sina egna motsatta åsigter. Alla känna det svåra i hans ställning

bland klippor, der han å ena sidan är omgifven af faderliga misstan-

kar och spejare och å andra ett föremål för folkets blickar, folkets för-

hoppningar. Om prinsen önskar något, måste han ofta söka den mäk-
tige Brahes biträde, som har den i historien sällsynta lyckan, att på
en gång vara konungens gunstling och tronföljarens vän. Hvad den

opartiske häfdatecknaren icke kan undgå säga är att prinsens uppfö-

rande är af en varsamhet, värdig hans beundran och allas aktning.

En vacker man, har prinsen visserligen älskat det vackra könet;

mången skön dam utgjorde föremål för prinsens uppmärksamhet, men
man hörde likväl ej några anekdoter af en långvarig och allvarsam-

mare art, utom med grefvinnan Lövenhjelm, stjufdotter af grefve Wet-
terstedt och född Gyldenstolpe. I henne synes han varit förälskad och

hon, ett nyckfullt fruntimmer, sades trakassera honom, få i hans när-

Från Eurojyas hof. 35
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varo kon vill sioner och först efter många offer gifva honom kärlekens

lycka på Wetterstedts egendom Finspong. Brahe spelade dervid

alltid älskarens roll för att förleda allmänhetens prat och nertysta den

allmänna uppmärksamheten.

Prinsens förmälning utgjorde länge ett föremål for konungens be-

kymmer och statsrådets öfverläggningar. Derpå berodde dynastiens var-

aktighet och framtid. I början syntes det som ödet härvid förklarat

sig mot den lycka Karl Johan njutit i alla sitt lifs vigtigare företag.

Sjelf var han också dertill skuld, i det han ej på den tid, han ännu

föreskref Europas konungar lagar och då konungen af Preussen sjelf

framkastade idéen om en förening konungahusen emellan, upptog den-

samma och grundlade en familjallians, som för alltid betryggat be-

ståendet af det konungsliga väldet inom hans ätt. Kanske hade Karl

Johan till och med sedermera kunnat lyckats att erhålla för sin son

prinsessan Alexandra, som hade fattat kärlek för prinsens skönhet, som

hon lärt känna genom porträtter, om han gått öppet tillväga och ej

på omvägar velat ernå sitt mål. Hade han vid den tiden giftermå-

let kom i fråga utsändt sin son, följd af en Essen eller en Wetterstedt,

är det troligt, att Oskar vunnit, emot det aristokratiska partiet i Ber-

lin, Alexandras kärlek och deremot Eredrik Wilhelms bifall, som, så-

som god fader, ej satt sig mot dotterns böjelse, men nu öfverlemna-

des ärendet åt en döpt jude Dehn, som i egenskap af svensk general-

konsul uppehöll sig i Preussens hufvudstad, och allt misslyckades.

Nu kastade man sina blickar än på en wiirtenbergsk, än på en

mecklenburgsk prinsessa, men öfverallt afslag. Den förstnämda ange-

lägenheten var anförtrodd åt Amalia von Imhoff, den bekanta för-

fattarinnan, den senare åt en i diplomatien väl bevandrad man, herr

von Brandel; men både den berömda qvinnans intriger och den sluge

negotiatörens i förklädda ord gjorda framställningar ledo skeppsbrott mot

de gamla konungaslägtenas, de gamla furstehusens öfverdrifna anspråk,

som nu voro väl befriade från de fjettrar Napoleons makt hade lagt

på dem. Det syntes svårt, ja nästan omöjligt att vinna en furstlig

brud för Oskar och man fruktade att de krönta hufvudena på detta

sätt sammansatt sig att utdöda den nya konungafamiljen.

Karl Johan höll 1821 läger i Skåne och vistades en tid i detta

rika landskap, der han tillhandlat sig betydliga egendomar. Der upp-

vaktades han en dag af en svensk adelsman von Böhnen, som af hvarje-

handa öden blifvit drifven från sitt fädernesland och bosatt sig i Tyskland,
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der han ingått gifte med raätressen till en wurtemburgisk hertig. Han
var nu efter trettio år för första gängen hemma i sitt fädernesland hos

slägtingar och vänner. Ehm-u denne von Böhnen i många hänseen-

den hade sina stora svagheter, ett öfverdrifvet högmod, en stor inbill-

ningssjuka, hade han dock den fintlighet och den förslagenhet, som man
insuper i hoflulten. Han hade i ett enskildt samtal med konungen

vändt ämnet pä hertigen af Leuchtenberg och hans älskvärda familj och

låtit falla hänsyftningar på den unga prinsessan Josefina, såsom väl

värd att en dag bära nordens krona. Detta upptogs af konungen väl

och det uppdrogs åt Böhnen att utforska hertigens tänkesätt. Koramis-

sionen skulle vara hemlig, men von Böhnen var mycket för mycket

smickrad af ett sådant förtroende för att hålla det hemligt, och han

hade icke lemnat många stationer i Tyskland, förrän ryktet flög tillbaka
^

till Sverige och allmänheten fick en aning om orsaken till den ovän-

tade uppmärksamhet, som blifvit visad von Böhnen i svenska hofvet.

Uppdraget föranledde en mängd resor af den utskickade, från Ba-

yern till Stockholm och från Stockholm till Eichstädt, emedan hvarken

Karl Johan eller prinsen af Leuchtenberg ville blottställa sig genom
bref, som i händelse förlofningen ej kom till stånd skulle kompromet-

tera dem begge. Emellertid fortgingo underhandlingarne så, att det

blef afgjordt, att kronprinsen skulle göra en resa till Tyskland, på det

han skulle få tillfälle att se sin brud och hon sin friare och att her-

tigen af Leuchtenberg personligen kunde lära känna sin måg. Den gick

för sig i början af maj, och voro med prinsen följaktige grefve Wet-
terstedt, norske stadtsrädet Kragh samt general Thott. Vägen togs öfver

Köpenhamn, Hamburg och till Rhenstranden i maj 1822. Det berät-

tas att svenske ministern under prinsens vistelse i Köpenhamn, der han

i öfrigt njöt många drag af vänskap och god grannsämja, hemtat en

korg af prinsessan Maria för sin herre; icke derför att hon ej tyckte om
den vackre prinsen, men emedan modern var för högmodig att tillåta

sin dotters förening med en furste af så ungt blod, och hvars fader

tillfogat danska riket så kännbara förluster. Man föregaf eljest prinses-

sans ungdom som skäl för afslaget. Hon var också endast på 15:de året.

Icke lyckligare gick det för grefvinnan Wetterstedt, hvilken, under det

hennes man följde prinsen på stränderna af Khen, företog en resa öf-

ver Kassel till Paris. Hon var en gammal bekant till kurfurstinnan och

trodde sig på grund deraf kunna våga försöket att hos en af de unga hes-

siska prinsessorna göra en värfning för sin kronprins. Grefvinnan Wetter-
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stedt var en fru af en utmärkt skönhet, af ringa förstånd och så myc-

ket större anspråk. Det är icke troligt att hon vågat företaga en så-

dan anvärfning, om hon' ej dertill hade haft uppdrag af konungen el-

ler åtminstone ett slags tillstånd; men hvad som är säkert är, att det

utfördes på ett sätt, att det på det högsta blottstälde konungahuset

och blef bekant öfver allt, I Berlin omtalades detta afslagna frieri

öppet.

Ifrån Ehenströmmen vände sig kronprinsen till Bayern, till Eich-

städt, sedan de gamla furstehusen förskjutit hvarje förslag till förbin-

delse med den nya ätten på Vasarnes tron. Så mycket mera välkommen

var han der. Förmodligen hade grefvinnan Wetterstedts vistande i Kasse!

och ändamålet dermed icke blifvit obekanta för det hertigliga hofvet

och verkat en önskan af giftermålsfrägans afgörande, sedan den nu

mera var ett talämne öfver hela Europa. Knapt var prinsen ankom-

men till Eichstädt förrän både han och Josefina fattade kärlek för hvar-

andra; redan andra dagen knötos banden dem emellan och kronprin-

sen blef lika mycket intagen i sin svärfader, som denne i sin tillkom-

mande måg.. Det bästa, de renaste råd af fadersbjertat gåfvos honom.

Eugéne sjelf hade upplefvat så många skiften, liade hemtat deraf så

många erfarenheter, och gått derifrån med en så obefläckad ära, att

hvad han i detta afseende sade, väl också förtjenade behjertande. Prins

Eugéne af Leuchtenberg (förut vice konung af Italien) hade gått med
den största ära ur den europeiska kampen. Han hade till sista ögon-

blicket troget tjenat Napoleons fanor, och till och med refuserat ko-

nungens af Bayern (sin svärfars) uppmaning och stora löften, att gå

öfver som en Murat på de allierades sida. En sådan trohet blef ändå

misstänkt af kejsareen. Efter Murats affall började Napoleon äfven att

frukta Eugénes och trodde sig icke ega säkerhet för hans trohet, om han

ej egde hans gemål i Paris. Eugéne sade att hans gemål vore i Mi-

lano och i välsignadt tillstånd och ej kunde komma. Då gaf kejsa-

ren dertill formlig befallning, men Eugéne uppbragt att en trohet, som

ännu ej svikit, kunde misskännas, gaf Napoleon till svar, att prinses-

san redan vore i hans högqvarter och derifrån toge henne ingen (anek-

dot af prins Eugéne sjelf till W.) Drottningen af Sverige, som ända

sedan 1811 lefvat i Paris, återvände året derpå till Sverige och har

der fortlefvat med make och barn. Detta tillskrifves äfven Eugénes råd.

Då Frans Oskar förestäldes den gamle konungen af Bayern, omfamnade
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han honom och sade: så mäste en ung prins se uf, som börjar en

ny dynasti Men deremot underlät ej drottningen af Bayern, en hä-

disk prinsessa och syster till den olyckliga Fredrika Wilhelmina, att

visa sin missaktning för svenska beskickningen, som skulle afsluta gif-

terraålskontraktet. Då, grefve Wetterstedt anraälte sig hos henne, som

svensle anihassudören, lät hon svara, att den senare kunde hon ej

emottaga, men (jrefve Wetterstedt skulle hon gerna se. Då gaf denne

tillkänna, det han kände vid detta tillfälle ej yrefve Wetterstedt, men
endast svensl-a sändebudet och befalte sin kusk att återvända till ho-

tellet.

Underrättelsen om förlofningen mottogs i Sverige med en kän-

sla af kärlek, som visade höjden af det intresse, hvari nationen deltog

i konungahusets glädje. Det var endast ett uttryck af fröjd från Ystad

ända upp till Torneå och då Oskar ånyo beträdde svenska jorden, var

det som hela svenska folket hade omottagit en gemensam son.

Bilägret utsattes att firas redan året derpå, men då skockade sig

nya moln öfver tronföljarens lycka, i det prins Eugéne, som i synner-

het bidragit och skyddat förlofningen lades på sjuksängen och ho-

tades med en nära förestående död. Underrättelsen derom väckte i

Sverige ett lika stort deltagande, som om denna sjukdom drabbat nå-

gon af konungahuset sjelft, ty folket trodde att med Eugénes död, skulle

förhoppningarna om gifterröålet försvinna och de emot det nya ko-

nungahusets fortgång fiendtliga konungaätterna få tillfälle att använda

sina intriger. Lyckligtvis tillfrisknade prins Eugéne och förmälningen

beslöts att redan firas om sommaren 1823. En eskader utrustades till

Lybeck, dit Josefina och drottningen anlände och derifrån seglade de

till Sverige. Det var en af de högtidligaste dagar Stockholm upplef-

vat, när den svenska eskadern uppkom på strömmen, medförande ko-

nungamodern och den blifvande stamfrun till en ny konungaätt. De

kungliga personerna voro ombord på örlogsskeppet Karl den XIII, som

var första linieskeppet, hvilket sedan Karl den XI:s tid ankrat i hufvud-

stadens hamn. Från alla landsändar af riket hade folket strömmat

tillhopa till Stockholm. Norrmän, sunnan- och nordanfjells ifrån, hade

anländt att se det härliga skådespelet. Det är en ofta gjord anmärk-

ning, att yttringarne af konstitutionella nationers kärlek för sin mo-

nark och dess hus ega en innerlighet, en orubblighet och en värma.

Som man förgäfves efterforskar i despotiskt styrda folkslags med skräck



546

blandade vördnadsbetygelser för sina herskare. De uttrycke sig också

vid kronprinsessans ankomst i deras fullkomliga renhet, obemängd

från smicker. På ena sidan' ädel höghet och migdomlig hjeltekraft,

på den andra mildt majestät och intagande oskuld, och rundt omkring

ett högtidsklädt folk, som med frie medborgares ouppmanade hyllning

helsade de ankommande och hänryckt njöt af de mottagandes rörelse

under jubelrop och fröjdeskott från kust till kust, från stäf till stäf,

och allt detta i nordens ljusa sommarafton, mild och klar som allas

känsla. Mera bländande festligheter kan man få se, men på en gång

mera rörande och imposant och genom det helas vigt mera märkvär-

dig,' söker man säkert förgäfves. Sådana uppträden låta ej tillställa

sig; det är öde och omständigheter blott som framkalla dem.

Den spådom som för kejsarinnan Josefina, ännu under den tro-

piska himlens eld, förkunnade att hennes afkomma en dag skulle pryda

tronen med sina dygder, hade sålunda gått i fullbordan och ibland ti-

dens händelser är icke denna en af de minst besynnerliga.

En talrik afkomma, fyra prinsar, vackra intagande barn, och en

prinsessa lyckliggöra det furstliga paret. Kronprinsessan sjelf är till-

bedd af alla och af folket i synnerhet. Deras lefnad är borgerlig med

glans, tarflig utan girighet och, när någon gång fester af dem skola

gifvas, med kunglig värdighet.

6.

Tryckfriheten under Karl Johan.

Det har blifvit anmärkt, att tryckfriheten var den enda frukt revo-

lutionen bar åt nationen, men att den till följd af öfverträdelser, vare sig

i politiska hänsyftningar (Räfvarne, ett skaldestycke, föranledande grefve

Fersens mord) eller i angrepp mot medborgares (t. ex. Grevesmöhlens

pasquiller) ära, genom riksens ständers grundlagsvidriga beslut 1812,

på regeringens proposition återtogs hvarjemte tidningsutgifvare sattes un-

der godtyckets farliga välde. Utan en svag styrelse hade aldrig de po-

litiska hänsyftningarne blifvit farliga, om man låtit saken ha sin gång

och lagen afgöra emellan angriparen af en medborgares ära och hans
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försvar derför, så hade troligtvis den anklagade gått segrande ur stri-

den och baktalaren erhållit sitt straff. I det stället lät man grefve

Fersen i den beväpnade maktens närvaro på det grymmaste dödas och

sökte man nedtysta tvisten emellan grefve Ugglas, f. d. konungens råd-

gifvare och hans anklagare Grevesmöhlen och förmå den senare till ef-

tergift, hvarigenom hela beskyllningens tyngd föll på den anklagade,

emedan opinionen gjorde honom saker till allt, när han ej blef ren-

tvådd från något. Och hvarför gjorde man det? Emedan icke en och

annan af de högmögende skulle komprometteras. Nu hvad man felat i

kraftlöshet, lades lagen till last och tryckfriheten blef föremål för skri-

ket och för de finörade gustavianske rådgifvarnes förföljelser.

Ibland de mäktiga personer och rättegångar, som i afseende på

tryckfriheten förevarit, vela vi omnämna dem, som anstäldes mot den

åldrige grundaren af vårt statsskick, excellensen grefve Adlersparre.

Denne för svenska literaturen, för tanke och tryckfriheten ifrån de med-

borgare hade utgifvit ett historiskt verk, innehållande handlingar och

skrifter i äldre svenska historien och i den nyare deri han deltagit

Detta är för svenska historien för denna tiden ett högst vigtigt verk

men innehöll bref och dokumenter, som hade afseende på närvarande

tid. Brefven voro från Sveriges betydelsefullaste män, en Wetter-

stedt, en Wirsén, en Lagerbjelke, en Plåten till den åren 1809, 10,

och 1811 ännu högst inflytelserike Georg Adlersparre. De voro skrifna

på en tid, då Adlersparres vänskap af dem behöfdes, af dem anropa-

des, de kastade ett stort ljus öfver karaktererna och tänkesätten och

voro nu, under förändrade förhållanden, högst obehagliga att se pu-

blicerade i allmänhetens händer. Enligt tryckfrihetens lagar kunde de

väl icke utan tillstånd tryckas, och statens hemliga handlingar, ehuru

icke nu hvarkes blottställande regeringen eller dess system, ej förrän

efter en viss tidrymd lemnas åt tidernas dom, men Adlersparre, gå-

ende utifrån den princip, att man utan samtidiga handlingars och brefs

tryckning aldrig kan få en historia, och framdragande, att man i Eng-

land, att man i Frankrike öfverlemnar dylika skrifter till dagens pröf-

ning, påstod att man i upplysningens sak alltid borde gå framom la-

gen och följa med andan af sin tid. Det var sjelfve utrikes statsmi-

nistern grefve Wetterstedt, som anklagade honom. Den åldrige foster-

landsvännen inställde sig sjelf inför rätta i hufvudstaden, der åtalet

försiggick; hans utseende, hans tjenster åt landet, frihetens, upplys-

ningens språk, som han talade, de gråa håren, som fladdrade ner på
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en panna, hvarå svenskheten lyste, verkade ett djupt intryck; han er-

kände sig efter lagens bokstaf straffbar, men icke inför opinionens dom-

stol. Georg Adlersparre fäldes med regeringens bifall.

Vid revolutionen 1809 var öfverståthållaren grefve Ugglas, f. d.

konungens förtrogne, en af de få embetsmän, hvilka icke blefvo använda

eller ock frivilligt undandrog sig all befattning. En stor förmögen-

het hade ådragit sig mångens uppmärksamhet, mångens hat; en benä-

genhet till despotiskä handlingar har någon gång förledt honom till

egenmäktiga handlingar, för hvilka hämden och uttrycket derför en-

dast afvaktade tillfälle. Ibland dem, som trodde sig hafva att klaga

öfver orättvisor under en förfluten tid, var en fordom såsom öfverdo-

mare i Svea hofrätt sedermera i generaltulldirektionen anstäld embets-

män, öfverdirektör Grevesmöhlen. Känd var han för en stor lagkun-

skap, djup tänkare under sin embetsmannatid, men hans skarpa penna

var åtminstone ända hittills ibland allmänheten föga känd. En för-

följelse, som han trodde sig hafva lidit af grefve Ugglas under hans

väldes tid, föranledde honom att återgälda honom den. De mest ohe-

mula beskyllningar framstäldes i ett ovanligt språk utan att Ugglas

hvarken lagfördes eller sökte urskulda sig. Denna framgång uppmun-

trade till den andra. Offer blefvo också alla, mot hvilka hans hvassa,

hätska penna riktades, tills han omsider sjelf blef en moralisk sjelf-

spilling, genom sina egna förgiftade vapens styng. Det påstås, att

mången högt uppsatt man upphetsade honom till anfall och gaf detta

sin riktning, försigtigt dragande sig tillbaka i skuggan, då. antingen

opinionen eller också slutligen rättvisan anstälde med honom sin räft.

Han var bland andra mycket lierad och förtrogen med Lagerbjelke,

men framför allt med general Sköldebrand och stod i nära berö-

ring med kronprinsen sjelf, för hvilken han i politiskt hänseende skref

mer än en uppsats i tidningen Skandinaven. Det påstås till och med

det han var bestämd till statssekreterare för finanserna efter Hans Järta

en tid, men hvad som är säkert, är att för att rycka honom ur det

förtroende, hvari Grevesmöhlen stod till tronföljaren, Hans Järta från

sitt landshöfdingedöme blef af regeringsledamöter kallad till Stockholm

och att det först var efter de skarpaste samtal emellan Jäita och Karl

Johan den senare drog sig tillbaka ifrån protektorat för den af rege-

ring och aristokratiska ligan förhalade Grevesmöhlen. Denne fann näm-

ligen i revisionssekreteraren baron L. Boye en lika djerf, som skick-

lig och beslutsam motståndare; deras brefvexling, öfverlemnad åt tryc-
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ket, väckte ett allmänt uppseende. De blefvo begge dömda efter duells-

plakatet. Baron L. Boye till ett års fästning och Grevesmölilen till

landsflykt och ärans förlust, den han dock återfick. Han slutade sin

stormiga lefnad i Norge. Tidningen Medborgaren indrogs äfven just

dä dess författare sutto på gäldstugan och dess ansvarige redaktör Ro-

senqvist till Äkershult, som endast lånade sitt namn, lagfördes och döm-
des till sex månaders fästning på Waxholm. Dessa hafva varit de

förnämsta tryckfrihetsmål, hvaraf synes huru litet tryckfriheten i all-

mänhet missbrukas i det nordiska landet. Det är icke söderns eld,

som kokar blodet till hetsighet, och med något större begär att gå na-

tionens och tidens önskningar till mötes å regeringens sida skulle ännu

mindre lagöfverträdelser ega rum.

7.

Några drag ur Karl Johans förhållande till pressens män *.

Askelöfs inflytande hos k. maj:t.

Följande ganska kuriösa aktstycken, bestående af bref från Aske-

löf till en medlem af skånska presterskapet, äro stälda till utg:s för-

fogande af en bland våra historiska* forskare. De visa att ett sam-

hälle i södra Sverige (Trelleborg) genom den ifrågavarande korrespon-

denten vände sig till den ryktbare stockholmspublicisten, för att, mot
kontant betalning, bli förvandladt från by till köping. Och Askelöf

var — enligt hvad man otvetydigt finner af brefven — verkligen den

som skaffade de efterlängtade rättigheterna, i det han på alla möjliga

och snart sagdt omöjliga sätt förstod att behandla saken, den han slut-

ligen, genom sitt personliga inflytande hos konungen, afgjorde i strid med
konseljens åsigt. Och detta var icke något enstaka fall med utgifva-

ren af "Svenska Minerva" ; prester gåfvo honom klingande skäl för sin

befogenhet till pastorat, alldeles så som tillgick på Gustaf IIlis tid

* Efter otryckta källor, befintliga dels i enskild ego, dels i k. biblio-

teket.
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med Elis Schröderheim **. Den nu i fråga varande brefvexlingen gif-

ver redan i och för sig en förvånande inblick i regimen på Karl Jo-

hans tid. Må våra läsare sjelfva döma.

Under loppet af ett årtionde skrifver Askelöf som följer.

Stockholm den 3 april 1835.

Brefvet af den 28 mars har jag i dag haft äran emottaga. Gan-

ska gerna vill jag åtaga mig bestyret med Trelleborgs angelägenhet,

och tackar förbindligast för Hr Kyrkoherdens goda förtroende. Emel-

lertid är detta allt hvad jag i dag kan hafva äran att till svar med-
dela, ty om än icke förhällandet vore det, att jag af en förkylning

är hindrad att gä ut, så vore dock i alla fall tiden otillräcklig, att

skaifa mig kännedom af hvad uti saken hittills förelupit. Ibland de

otaliga målen vid riksdagen är det lätt förklarligt att de, som röra

lokala intressen, alldeles undfalla dens uppmärksamhet, som c^er icke

har någon egentlig del, och således är ock hela denna saks historia

mig tills dato fullkomligt obekant. — Emellertid skall jag med första

hafva äran att vidare låta höra af mig, och uppgifva mina tankar om
huru ärendet bör angripas, och hvad dervid kan vara för utsigt.

Stockholm den 28 juli 1835.

Ändtligen hafva lugnet och ordningen så vida hunnit att i de

publika verken återställas efter riksdagen, att jag erhållit tillgång till

och jeraväl fått låna hem de äldre handlingarne om sökta privilegier

för Trelleborg. Det lofvar icke mycket för nutiden. Men vissa till-

fälliga förhållanden, särdeles fullmäktigens för Malmö stad handlings-

sätt vid sista riksdag, gifver mig — oss cmeUan sa(jdt n. b.! — nå-

gon anledning att förmoda det något skulle kunna göras. Härvid är

att märka, det, oberoende af den vid riksdagen väckta frågan, har riks-

** Bevis äfven härpå ligga förvarade i Askelöfs korrespondens. Afven

törtjenar hågkommas att Askelöf omkr. 1840 — mot ett lionorarium af 10,000

kronor, som subskriberades af skånska presterskapet — genom sitt insteg hos

Karl Johan utverkade följande märkvärdiga regeringsåtgärd. 1834 hade en

kunglig förordning upphäft prästerskapets rätt att utstädja annex- och men-

salhemman (en rättighet hvarpå innehafvaren förtjenade men efterträdaren i

pastoratet förlorade!). Åtta ä tio år senare skaffade Askelöf pti förutnämda

sätt denna förordning ur vägen. Och samma författning, som utkommit 1830,

erhöll 1868 åter gällande kraft genom förbud mot städjandet.
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dagsmannen Tufve Månsson sökt hos kungl. maj:t att Trelleborg måtte

blifva förklarad för köping. Denna ansökning är remitterad till kommers-

kollegium, som nedsändt den till handshrn i Malmö, för att höra veder-

börande och gifva eget utlåtande. Mig synes att Trelleborgsboarne

böra, så länge dessa handlingar äro nere i orten, förhålla sig allde-

les stilla, och ställa sig som visste de ingen ting derom. Men när ak-

ten hit återkommit vore förmodligen tid att sticka sig in som mellan-

kommande hufvudsaklig part, begära del af handlingarne och sätta alla

gångjern i rörelse. Dertill hörde då att få på ordentlig väg de an-

gränsande häradernas allmoge att ofiicielt begära hvad Trelleborg ön-

skar, samt så många skånska possessionater, som möjligt, att sluta sig

genom en särskild skrift dertill. På det sättet kunde man kanske få

köpingsprivilegier, hvilka ej äro att förkasta, helst efter senare kgl.

förklaringar deröfver. Att nu skära kors öfver Tufve Månssons ansök-

ning, sedan den en gång är gjord, skulle till ingenting tjena, och dess-

utom torde det väl falla sig till en början för tungt för Trelleborg

att bekosta allt hvad till en stadsstyrelse och dess organisation hörer.

Var nu god och säg mig, om denna plan konvenerar. I det fal-

let skall jag sända ned ett projekt till fullmakt, samt ett till arfvo-

desförbindelse, Kommerskollegii förra handläggningssätt af samma

fråga är mycket ytligt och lätt att omkullresonnera. Blifver något

utaf, så få vi vidare brefvexla om sakerna.

Stockholm den 3 november 1835.

Nu till Trelleborg. Den saken är ännu icke återkommen ifrån

landshöfdingen i Malmö, som skall höra vederbörande. Emellertid be-

reder jag på förhand hvad jag kan. En ny omständighet, som kan

hjelpa oss ett stycke fram, är upproret i Ystad emot tullbetjeningen.

Vi måste begagna det så vidt vi förmå. Nu lemnar jag nedanstå-

ende P. M.

Kan man få ett utdrag af Trelleborgs tullembetsmans jour-

naler, som visar huru stor exporten af spanmål eller andra landtman-

navaror varit de sista 10 åren, eller längre tillbaka, hvart år särskildt,

så att deraf kunde synas ställets tilltagande betydenhet, såsom export-

ort för kringliggande landsort? Med export menar jag inrikes och ut-

rikes utan åtskilnad.

Kan något dokument anskaffas, hvarmed man kunde styrka,
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att städerna Malmö eller Ystad skulle så med afgifter tynga Trelle-

borg, om det lades derunder, att Trelleborg omöjligen skulle hafva

någon motsvarande fördel af köpingsrätt under någon af nämda städer?

Var så god och sök att skaffa upplysningar i dessa och möjli-

gen ännu andra punkter, som kunna vara af inflytelse på frågan.

Stockholm den 8 december 1835.

Härmed har jag äran erkänna emottagandet af ärade skrifvelsen

den 24 november, med åtföljande handlingar. De äro alla bra för

ändamålet. Likväl skulle jag ännu gerna önska att veta, om någon
der pä stället kan upplysa, huru länge Trelleborg varit belastadt med
båtsmanshåll och om det härrör af ställets gamla egenskap af stad

eller motsvaras af några qvarblifna urgamla privilegier. Kristian IV-.des

reskript är icke vidimeradt. Måhända är det afskrifvet efter Lager-

brings disputation "De Territorio Schyttiano", der jag vill påminna
mig att hafva läst det åtminstone i utdrag? Är det så, så kan jag

fä det vidimeradt här.

Utan allt tvifvel vore det ganska nyttigt, om prester och bönder

der i trakten allmänt undertecknade en böneskrift till konungen,

att, för ortens behof och bästa, Trelleborg måtte förunnas, vare sig

stads, eller fri köpings privilegier. Det borde utan uppskof sättas i

verket, för att kunna hafva skriften här i tid. Men, något som icke

är det ringaste klart eller utredt, är, om, i förra händelsen, Trelle-

borg eger utvägar att aflöna magistrat och öfrig tjenstemannastat? Jag

har alltid ansett detta vara ett ibland de stora hinder för återvin-

nande af stadsprivilegierna, hvilket man derför bör lemna till en an-

nan tid och för närvarande inskränka sig till något mindre.

Så fort saken avancerar, skall jag låta höra af mig.

Stockholm den 5 maj 1836.

Härmed har jag äran anmäla emottagandet, i rattan tid, af

ärade skrifvelsen den 22 nästl. april, med bilagor. Af dessa senare

var för mig ingen ny eller okänd mer än utdraget af 1671 års

protokoU. Alla de öfriga äro ledan i min ego, emedan jag ifrån fi-

nansexpeditionen skaffat mig så väl dem, som alla handlingar, angå-

ende de olika handelsfriheter, hvilka blifvit de senare decennierna med-
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delade flera orter i riket, under köpings namn. Jag har deraf en hög,

så stor och tjock som Karl XII:s stora kyrkbibel. Desslikes har jag

ifrån kommers-kollegium utbekommit hela originalakten om nuvarande

ansökning för Trelleborg, till mitt begagnande. Jag har med flit ut-

dragit målet på tiden, för att lemna rådrum åt Lysekil att komma
förut, och derigenom få ett prejudikat, emedan jag väl visste, att stora

intressen voro i rörelse för den saken. Så länge framlidne landshöf-

dingen grefve Axel Kosen lefde, kunde dock aldrig den nu beviljade

handelsfriheten vinnas för Lysekil, emedan han alltid förfäktade de bo-

husländska städernas intresse. Nu åter hafva possessionaterna och öf-

verhufvud landtmännen i orten fått öfverhanden, och saken har gått

för sig. Likväl äro vid expedierandet stora formfel begångna, hvarige-

nom landshöfdingen får en orimlig myndighet öfver stället, och de som

der vilja bosätta sig. Dessa ,fel tror jag blifva efteråt på något sätt

rättade, och som jag ville spara Trelleborg detta trassel, i anseende

till fiendtligheten i Malmö, så har jag ännu dröjt med att gifva an-

ledning till slutligt afgörande; men så snart jag antingen erfar, att

den väntade rättelsen är skedd, hvilken jag under hand påyrkar, eller

ock att man för det första ej vill inlåta sig derpå, så antänder jag

ininan.

Stockholm den 2 december 1836.

Förhållandet är i korthet detta, att ett liemlifjt motstånd, hvars

ciUa kanaler jag ännu ej fått reda på, eger rum i Trelleborgsfrågan,

så att den hittills skulle, efter all anledning, hafva gått förlorad, der-

est jag icke försäkrat mig om, att den icke Jean komma före, förr än

jag släpper den lös. Under förbehåll att det förblifver en hemlighet,

vill jag nämna, att denna försäkring består deruti, att jag har i miiz

pulpet hela akten ifrån kommerskollegium, och att den icke slappes

ut, förr än vinden blåser god. Det är ledsamt att jag icke kan här

meddela någon situationskarta öfver nuvarande förhållandet.

Den omskrifna förbindelsen uti Trelleborgska målet är underteck-

nad af två Aigeldinger. Emellertid då alla tre subskribenterna hafva

reserverat sig, en för alla och alla för en, så skickar jag nu ej förbin-

delsen, så vida hr prosten ej skulle finna godt att i alla fall tillstyrka

det. Angående detta mål blifver jag snart i tillfälle att säga något

närmare. Jag har haft den omtanken att söka förebygga, derest mal-
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möboarne skulle under konungens vistande der komma med någon
deputation i det ämnet, att något svar ej mätte lemnas, som kunde
binda liänderna på b. maj:t i denna sak.

Stockholm den 28 nov. 1837.

Jag har haft äran att i sinom tid emottaga brefvet af den 'Vjo
och har ej velat besvara det, innan jag fått tillfälle att tala med hans

excellens grefve Brahe om deputationens sändande. Det förekom mig
väl som hade det varit bättre om denna anstalt uteblifvit, ty efter

all anledning har landshöfdingen begagnat tillfället att framställa de-

putationens begäran ifrån den mörkaste sidan. Dessutom får han nu

tillfälle att skriftligen yttra sig ännu en gång, och öser då förmodligen

på med stora slefven. Excellensen Brahe märkte jag hade fått någon

prevention emot Trelleborg; men jag lyckades temligen att förjaga

densamma. "Genom hvad Tit. nu säger — yttrade han — erkänner

jag att saken får ett annat utseende.*' Vi få nu gifva oss litet mer

tålamod; det är visst illa, men det kan icke hjelpas. Jag skall passa

på rätta ögonblicket. Emellertid var den der deputationen en dum
sak. Hvem kan väl hafv^ tillstält den?

Stockholm den 16 januari 1838.

Det är ett ganska godt påhitt att i Trelleborgssaken framställa

alternativet af en resolution ^att få handla i öppna bodar med alla

tillåtna handelsvaror.''' Man undviker derigenora många kollisioner

och äfven diffikulteter, som här vore för vidlyftigt att upprepa, och

har en utsigt mer att vinna.

I anledning deraf följer härhos, efter begäran, förbindelsen, för

att se den stiliserad i enlighet dermed. Det vore bra om den komme
snart åter, ty snart kan jag ej längre förhala saken, utan måste med
första sätta den åter i gång, äfven om grefve Posse skulle komma hit

till den 26 och lägga ny ved under sin gryta.

Stockholm den 23 januari 1838.

Grefve Posse är nu sedan några dagar här. Ännu har jag intek
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väder ntaf hvad han kan hafva företagit sig i Trelleborgssaken. Att

han likväl ej är overksam, kan man taga för gifvet.

Efter ett par års afbrott i korrespondensen, skrifver vidare Askelöf

:

Stockholm den 4 sept. 1840.

Vidkommande Trelleborg, sä gör det mycket trassel, att frågan

derom blifvit väckt äfven vid denna riksdag, der både Halling och

grefve Posse äro närvarande. Måhända gör en riksdagstillfällighet att

det kan lyckas binda begge dessa herrar och jemväl andra Trelleborgs

vedersakare i denna fråga, så att man icke får ständerna absolut emot

sig. Oöfverlagdt var det i alla fall, att låta denna sak ännu en gång

komma till riksdag; och det visar, att man i Trelleborg icke vet hvad

en svensk riksdacf nu för tiden är.

Stockholm den 28 april 1840.

Trelleborg drager man ju sjelf försorg om att göra ohjelpligt.

Liksom för att väcka Malmös mångsluge riksdagsmans uppmärksam-

het, ställer man till att en bonde gör motion om saken, till hvilken

motions författande en .ung Sjöberg begärt och fått af mig låna icke

blott akten, utan alla de samlingar jag gjort, för att när möjlighe-

tens tid inginge, göra ett oafvisligt anfall. Hvad han skrifvit åt bon-

den vet jag icke; men det vet jag att, så som bondeståndet stält och

ställer sig vid denna riksdag, kan ingen sämre rekommendation gifvas

hos regeringen, af hvilken dock uti denna fråga allt beror. Jag för-

står icke, huru man kan ställa så bakvändt till, och det på egen hand,

då man likväl har på stället en agent, om hvilken man haft tillfälle

att se det han vet något besked. Men den kära otåligheten och fjesket

skall väl också skämma bort denna sak!

Stockholm den 15 mars 1842.

I civildepartementet får man icke utbekomma någon akt, till på-

minnelsers afgifvande, och jag har derför måst begära mot lösen styrkta

afskrifter af de vidlyftiga handlingarne uti det nyare Trelleborgsmålet.

Man har ännu icke medhunnit att utskrifva och tillställa mig dem.
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Jag har dock sett igenom originalerna på stället och funnit att rayc-

ket kan vara att andragä. Skaffa derför snart och skicka mig en

fullmakt af hushållskomitén, samt äfven af Trelleborgs handlande sär-

skildt, "för innehafvaren att författa och till kungl. maj:t i underdå-

nighet ingifva påminnelser uti den af riksdagsmannen Lars Bengtsson

å nyo väckta frågan, om utvidgade handelsrättigheter för Trelleborg,

hållandes för godt hvad ombudet etc."

Stockholm den 7 juni 1842.

Trelleborgssaken torde dröja, emedan statsrådet Fährseus lär hafva

för afsigt att föredraga en hel hög af sådana mål, uti ett samman-

hang med den stora näringsfrihets- och handelsfrågan; och jag tror

att man icke springer nu för tiden på slika stora mål, som innebära

principfrågor. Jag har emellertid utlöst en styrkt afskrift af hela Trel-

leborgsakten, för att hafva tillreds och agera efter omständigheterna.

Emellertid vore också väl, om flera sockenstämmeprotokoll, rörande

korntunnorna, kunde vara att förvänta.

Stockholm den 23 maj 184.3.

Jultiden ingaf jag en mycket lång och utarbetad påminnelseskrift

uti trelleborgsmålet, den jag undertecknade å menigheternas vägnar,

och en annan helt kort, å Trelleborgs handlandens vägnar, hvaruti

desse instämde i den förra skriftens innehåll. Jag tog nämligen för

gifvet, att det skulle göra mera sus, att låta menigheteterna hufvud-

sakligen tala, såsom både helt opartiska och mer betydande än den

lilla handelssocieten i Trelleborg. Det hade också så till vida åsyftad

verkan, att, när målet för ett par dagar sedan förekom uti statsråds-

beredningen, tillstyrktes enhälligt bifall till en mängd begärda förmå-

ner för Trelleborg, med ett litet tillägg, af obetydlig vigt och värde,

för att få det att glida igenom. Statsrådet befarade nämligen eljest

ett komplett afslag, emedan Malmö -inflytandet, genom Halling, beredt

sig ännu in i sista stund försänkningar på allrahögsta ort, hvilka hade

låtit märka sig.

I går middagstiden skulle målet före hos konungen enskildt, och

på aftonen i konseljen, så framt icke ajournering inträffade. En af de

tillstädesvarande lofvade att, genast efter konseljens slut, gifva mig
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en vink om utgången. Det skedde ock medelst närlagde lapp, den

jag anhåller att med omgående post återfå*. Deraf synes att saken

verkligen blef ajournerad. Det vore dock märkvärdigt, om man icke

skulle kunna slå den gamla lerneiska hydran ur brädet i sista stund.

Till den ändan begär jag endera dagen ett underdånigt företräde bos

kgl. maj:t och vill hoppas att innan kort kunna anmäla en lycklig utgång.

Stockholm den 13 juni 1843.

Det är något ledsamt, att uti Trelleborgssaken det omskrifna

trasslet uppstått. Jag har knappast uti någon sak, som jag haft om
hand, skrifvit så mycket och haft så mycket besvär, som uti detta

långvariga mål, det jag dessutom nödgats att sjelf uti åtskilliga re-

priser retardera, för att det icke måtte tappas, i anseende till de mäk-
tiga intressen, som städse varit på vakt deremot och nu jemväl uti

sista stunden. Det har dessutom kostat m.ig penningar, då jag två

särskilda gånger måst lösa afskrift utaf hela akten, betala utskrifvande

af 8 exemplar utaf mina underdåniga påminnelser till utdelning bland

vederbörande, samt hålla en utliggare att passa på i verken. Emel-

lertid må det nu gå med arvodet hur det vill, sä protesterar jag i alla

händelser emot något sådant af allmogen eller af dess korntunnor.

Det är min fasta föresats att icke mottaga något från det hållet.

Sedan vi således äro på reda fötter oss emellan med denna del

af ämnet, får jag sluta med en annan del deraf, den hvarmed jag

kanske bort börja. Trellborg är nämligen i denna stund fri liöping.

Beslutet derom är justeradt, och det kungl. brefvet derom till kom-

merskollegium är under utskrifning.

Konungen hade redan meddelat afslag, men det återkallades vid

justeringen, till konseljens stora förundran. Huru detta gått till, hör

icke hit. Nog af det har inträffat.

Trelleborg blir alldeles oberoende och får handla med allting,

utom med utländska väfnader och starka drycker. De nya handelsrättig-

heterna taga sin början två år efter det reglemente för den nya köpin-

* Ett tidigare bref till Askelöf från statrådet Wallensteen, dateradt den

12 nov. 1842, ligger ännu qvar bland hans papper ocli förtjenar att anföras

såsom karakteristiskt för vederbörandes påpasslighet, så lydande:

"Enligt löfte, får jag tillkännagifva, det jag förmodar, att frågan om kö-

pings-rättighet för Trelleborgs by kommer att föredragas inför kungl. maj:t

i början af nästa år."

Från Europas liof.
""^
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gen blifvit faststäldt, som kommerskollegium nu får befallning att upp-

sätta. Under tiden är tillåtet för handlande i Malmö och Ystad, om
de vilja, att genom ombud idka handel i Trelleborg. Det är ungefär-

liga summan af saken. Någon resolution blir ej utfärdad, utan alle-

nast bref till kommerskollegium och så snart det blifvit af kungL

maj:t underskrifvet, skall jag sända en afskrift deraf.

Stockholm den 11 juli 1843.

Härjemte bifogar jag l:o styrkt afskrift af kung]. maj:ts nådiga

bref till kommerskollegium i ämnet, den enda expedition som blifvit

utfärdad. 2:o en afskrift af de underdåniga påminnelser i målet, som

jag ingifvit å allmogens vägnar, och med hvilka påminnelser jag låtit

Trelleborgs handlande uti en särskild skrift sig förena. Det var nö-

digt att låta allmogen spela hufvudrollen, ty Trelleborgs lilla handels-

societet betydde alltför litet emot Malmös och Ystads och emot alla

dem bevågna myndigheter. Emellertid visar denna påminnelseskrift,

att jag efter förmåga stretat mot kommerskollegii uppfinningar, hvilka

väl i alla fall föga betyda i verkligheten. Svårigheten var ändå stor

nog att vinna hufvudsaken, hvilket ock icke annorlunda gick för sig,

än att konungen vid justeringen återtog sitt redan gifna afslag.

Stockholm den 29 augusti 1843.

Sedan mitt senaste af den 8 hujus, hvarmed följde qvitto å de

den 22 juli öfversända 500 rdr b:ko arvodemedel för Trelleborgsaffä-

ren, har jag sannerligen icke kunnat disponera så mycken tid, som for-

drades för att i öfrigt besvara ärade brefvet af sistnämda dato. Jag

anhåller nu att härmedelst få göra det.

Det lider icke något tvifvelsmål, att meningen i det kgl. brefvet

om Trelleborg är tvetydig, äfvensom att landshöfdingen, eller hvilken

annan auktoritet som helst, som kunde komma i tillfälle att tillämpa

det, skulle sannolikt uttyda det på det för Malmös och Ystads köp-

män förmånligaste sättet. Hvem som vållat denna stilisering af bref-

vet, vet jag icke, men jag tager för gifvet att det är ordagrant lika

med protokollet, och att således tvetydigheten ursprungligen ligger der.

Huru den i beslutet tillkommit, kan jag väl gissa, men icke sätta min

förmodan på papper. Visserligen böra Trelleborgs handlande söka att
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vinna en sådan nådig förklaring, hvarmed de äro belåtna, och jag an-

ser icke omöjligt, att de kunna vinna den, om de hafva någon här på
stället, som förstår att sköta saken; men jag för min del kan icke stå

till tjenst dermed, och det af följande resoner.

Då jag för många år sedan åtog mig den nu slutade affären,

om vinnande af köpingsrättigbeter, bjöds mig genom Tit. å ställets

handlandes vägnar 1,500 rdr b:ko i arvode, om det lyckades att få

sådana rättigheter, och då detta anbud utan prut antogs, ehuru det

visst icke svarade mot hvarken sakens betydenhet eller de svårigheter,

som skulle öfvervinnas, så fick jag af Tit. mig tillsänd en ovilhorlig

förbindelse på suraman. Den återbegärdes, sedan en af subskriben-

terna var död, och skulle omskrifvas. Sedan saken nu är vunnen, hör

jag att man söker svepskäl mot mig, för det att den senare förbindel-

sen, den jag nu först sett, skall innehålla ett ensidigt ditsatt vilkor, att

saken skulle vara afgjord före detta års ingång, hvilket omöjligen

kunde bero på mig. Emellertid rider man på detta, mig oåtspord, ut-

satta vilkor. Hade jag kunnat föreställa mig något sådant, så hade

jag helt enkelt afsagt mig all vidare befattning med saken, den vore

då förlorad och det vore ovisst huruvida en gång Trelleborg i nästa

seculo hade blifvit köping, eller ej.

Hade man behandlat mig som vederbort, och icke sökt att chi-

kanera med ett ordrytteri på ett talesätt, som jag icke varit med om
att insätta i förbindelsen, så hade jag sjelf otvunget erbjudit mig att

bestyra om allt hvad nu efteråt kan blifva tjenligt att göra i anled-

ning af den merberörda tvetydigheten; men efter hvad nu senast pas-

serat, är hela saken mig motbjudande och jag är bäst belåten med
att aldrig vidare höra talas derom, äfven om allt vidare arvode skulle

uteblifva. »Jag igenkänner uti den påhittade advokatyren emot mig

mina värda landsmäns vanliga metod: de vilja hafva sina saker väl

och fort uträttade, och om det senare icke står till buds, så hålla de

väl till godo med det förra, men vilja gerna sedermera komma ifrån

att godtgöra den, som haft besväret dermed.

Således våga herrar Trelleborgsboar nu försöka sin lycka på egen

hand, 0et finnes väl någon advokat der nere, som för en drickspen-

ning uppsätter åt dem en skrift, den de för några riksdalers kostnad

kunna få bär ingifven till vederbörande departement. Sedan får man
se. Lyckan träffar man, säger ordspråket, och de kunna då helt lätt

vinna sin önskan för en handpenning. Jag för min del har nog af
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hvad jag redan fått hålla till godo i den saken, och har ingen tid

att kosta på utförandet af brödlösa kommissioner.

Jag ber herr prosten, som är oskyldig till allt detta, icke miss-

tycka att jag nödgas stanna i detta ultimatum.

P. S. Måhända kan det intressera Trelleborgsboarne att få veta,

i fall de ej veta det förut, att kommerskollegium infordrat ifrån lands-

höfdingen i Malmö ett projekt till reglemente för den nya köpingen.

Eeferenten i kom. koll. har sagt mig, att man i Malmö och Ystad

är förskräckt öfver köpingsrättigheterna. Man gör således i Trelle-

borgsintresset väl, om man passar pä sina saker hos landshöfdingeem-

betet.

Stockholm den 4 maj 1847.

Det torde vara ursäktligt om jag gör en förfrågan, huruvida den

Trelleborgska kon vidare kalfvat, eller är i draget att göra det. Det

är icke underligt, om jag, efter så lång tid och 12 månaders dyr

hungerperiod, söker att inkassera en smula af mina fordringar.
*

En "salarierad."

Nyligen (1882) har en broschyr blifvit offentliggjord öfver den i

vår literaturhistoria lyckligtvis nära nog ensamt stående smädeskrifva-

ren C. A. Grevesmöhlen, men lika litet denne biograf, dr Otto Sjö-

gren, som de hvilka förut behandlat Grevesmöhlens historia, har kun-

nat med visshet uppgifva något om hans öden efter landsförvisningen

i april 1816. Enligt hvad vi inhemtat under sysselsättningen med Ce-

derborghs biografi, gjorde Grevesmöhlen, som biltog förklarad, på väg

till norska gränsen, ett besök i sitt barndomshem, Dalkarlshyttan vid

Linde, men blef af dess egare bortvisad. Om denna samma resa skrif-

ver Anders Lindeberg till P. A. Wallmark uti ett i k. biblioteket för-

varadt bref, dateradt Linde och Ö. Bohr (en af de Cederborgska egen-

domarne), 11 juli 1816: "Grevesmöhlen har ett par dagar varit i Linde,

* Året efter det detta bref skrefs, tillliörde Askelöf icke mera de lefvande.
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utan bevakning, resande med egna hästar och utan att besöka någon.

Han skulle nu fara ned till Örebro, att besöka sin stjufmor." Som
man finner redan af denna notis, uppträdde den landsförviste pamflet-

tisten såsom en förmögen man med eget ekipage. Enligt hvad Gran-

berg berättar i bref till Wallmark af 6 juli 1812 skall ock Greves-

möhlen på sitt skriftställarskap haft plurapa inkomster, belöpande sig

under de tre åren från 1809 till indragningsmaktens införande till icke

mindre än 17,000 rdr b:ko för skrifternas försäljning, hvaraf antagli-

gen minst hälften var ren behållning. Såsom vi snart skola se, upp-

bar han ock vackra fyrkar ur statskassan samt ur k. maj:ts schatull.

Vidare skrifver professor N. H. Sjöborg 1817 till brukspatron Iverus

på Afhulta: "I Kongsvinger uppehåller sig Grevesmöhlen, der han satt

hushåll och håller till och med egna hästar; för öfrigt roar han sig

med en ung hushållerska, som kommit från Stockholm med tvänne

små barn till honom. Däremellan spelar han sin violin och skrifver

mycket — Gud vet hvad."

Vi öfvergå emellertid nu till hvad vi egentligen ville meddela,

nämligen utdrag ur Grevesmöhlens egen, hittills okända korrespondens

med riksståthållaren i Norge grefve Sandels. Man får ur dessa bref

en ganska god reda på hans ställning till svenska regeringen och hans

sysselsättningar efter landsförvisningen. "Ers excellens!" — skrifver

Grevesmöhlen till Sandels från Kongsvinger den 4 juni 1819 — "För

all mig bevisad grace och ynnest får jag den nåden aflägga min vörd-

nadsfullaste tacksägelse. Såsom svensk och min konung af själ och

hjerta tillgifven, bör jag ödmjukast prevenera eders excellens om en

viss orolig person, kapten Andreas Engelhardt, som bor här, men är-

nar sig till Skåne, om hans förstörda affärer det eljest tillåta. J^g

tror, att denne man borde noga surveilleras under sin bortavaro. Eders

excellens torde påminna sig honom, ty han var uppe vid frukosten hos

eders excellens på fästningen. Han är bror till löjtnant Thomas En-

gelhardt, som är general Stabells måg och som allmänt beskylles att

under faderns sjukdom hafva stulit så mycket utur kronomagasinet, att

han dermed betalt sin gård Lier V2 nail härifrån, der han bor. Denne

kapten Engelhardt är Sveriges afgjorde fiende och Danmark med lif

och själ tillgifven, men så mycket mindre sin egen konung. Utan för-

syn och betänkande yttrar han sina anti-svenska tänkesätt nästan vid

alla tillfällen. I Karlstad var han nära att bli arresterad för sina

gemena yttranden om föreningen, och för sitt förgripliga nekande i
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fleres närvaro att deltaga, då konungens och kronprinsens skålar före-

slogos. Jag tror också, att landshöfdingen i Karlstad sände rapport

derom till konungen. Det var äfven denne kapten Andreas Engelhardt,

som med biträde af sin adjutant löjtnant Herman Boij, var enda or-

saken till general Gahns olycka vid Midskog 18 14. Han var betald

som spion af norrmännen, men oaktadt Gröningsons täta varningar

derom både till Gabn och Eichstedt, läto de ändå narra sig, att äfven

förtro sig ät denne förrädiske person, som oaktadt han gerna emottog

äfven svcnslxa spionpengar, likväl narrade den hederlige Gahn i fällan

vid Midskog, der omkring 4,000 norrmän voro maskerade i bakhåll,

hvilket hvarken Gahn eller Eichstedt kände, i brist af nödiga rekogno-

sceringar. Engelhardts dödliga hat till allt hvad svenskt är har nu

äfven sträckt sig till mig.

Huruvida konungen före sin afresa gjort något eller intet till min

förmån känner jag ännu icke.

Med djup och oaflåtlig vördnad, framhärdar jag

Eders excellens

allerödmjukaste tjenare

KåvI a. Grcvesm'6hJcn'\

Det är ju onekligen en ganska karakteristisk skrifvelse: spioneri,

angifvelse, försåtliga antydningar! Och likväl svarade Sandels, genom
sin handsekreterare, icke föraktfullt eller afspisande, utan tvärtom-

"Hans excellens riksståthållaren herr grefve Sandels" — lyder svaret

från Kristiania den 9 juni 1819 — "har emottagit herr öfverdirektö-

rens skrifvelse af den 4 dennes, och för de deri benäget lemnade

underrättelser »anmodat mig framföra sin erkänsla. De hafva inne-

fattat upplysningar som, ehuru mindre behagliga att erfara för hans

excellens, likväl blifva af nytta att känna; hvarför hans excellens ej

heller underlåter, att lägga dem pä minnet, och framför allt hålla Tit.

räkning för dess uppmärksamhet i detta fall. Vidkommande de Tit.

enskildt rörande angelägenheter har jag äran meddela det hans excel-

lens redan med första kuriren, som härifrån afgick till Stockholm, å hög-

sta ort gjort den framställan, som med Tit. varit öfverenskommen, hvar-

för det så mycket mer förundrat hans excellens att intet resultat deraf

har utfallit. Med all högaktning etc.

C. Köcl:erif.t'\

Våra läsare böra ihågkomma, att den person, som af riksståthål-

laren i Norge undfick detta vänliga och uppmuntrande bref, var dömd
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äran förlnstig och landsförrid. Om hvad han upplefvat berättar han

sjelf utförligt i en epistel till grefve Sandels af den 2 juli samma år.

"Då jag vunnit den oskattbara lyckan" — skrifver han — "att få räkna

eders excellens bland antalet af mina välgörare, täckes E. E. nådigt

förlåta, att jag, i min olyckliga ställning, åter renoverar den obehag-

liga taflan af mina öden.

Så snart hofrättens dom utföll öfver mig, var det mig solklart,

att högsta domstolen icke skulle göra någon ändring deri. Jag ansåg

då bättre att blott hafva en enda dom emot mig än tvänne samman-

stämmande. För att förekomma detta senare och för att vinna tid,

sökte jag nåd genast och utan att förut klaga hos högsta domstolen.

Men Herren * lät genast befalla mig genom baron Thure Funck, att

återkalla min nådeansökan och i stället klaga på ordentlig väg hos hög-

sta domstolen, hvarvid jag försäkrades, att der skulle Herren sjelf ar-

beta på min totala befrielse och allt försonas med några penningeböter.

Jag lydde, men slutet blef, efter flera månaders väntan, sådant som

jag förestält mig. Jag befaldes genast genom Ulrich ** att söka nåd

och försäkrades om bifall i alla afseenden. Jag gjorde så, men oaktadt

Sköldebrand, af vanlig godhet för mig, sjelf påminte Herren om sitt

löfte, samma morgon som frågan skulle förekomma i statsrådet, gick

Herren icke ens dit, och jag fick afslag. Jag befaldes då att söka nåd

å nyo. Jag tvekade, för att ej vidare kompromettera mig, men jag

lydde ändock emot min vilja, och det gick på samma sätt. Jag be-

faldes derefter genom placemajoren baron Hampus Mörner, att söka få

resa till Norge obevakad och lofvades tillika att bli återkallad förr än

jag ännu upphunnit norska gränsen. Detta föredrogs af Herren sjelf i

ett extra statsråd midsommarafton 1816, eller samma dag som han

rest för att sluta stortinget i Norge. Fählman *** befaldes att genast

tillsäga mig att jag skulle vara tillbaka i Stockholm samma dag, som

baron Boije blefve fri från Vaxholm f och derefter fick jag genom ba-

ron Otto Mörner en lika försäkran — — —

.

Eders excellens vet sjelf, huru alla dessa löften blifvit realiserade.

* Såsom våra läsare lätt gissa, åsyftas häi-med Karl Johan.

** Antagligen» sedermera krigsrådet J. Ulrich.

*** O. F. Påhlman, öfverstelöjtnant, adjutant hos konungen.

t Som våra läsare torde erinra sig, dömdes Grevesmöhlens antagonist,

baron Boije, till 3 års fängelse för sitt deltagande i smädestriden, hvilken dom
mildrades till 1 ars fängelse.
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Emellertid är min förlust vid denna hitflyttning nästan oberäknelig,

när jag räknar förlusten af min tullpension och hushyra 1000 rdr banko

om året; mina många lönande kommissioner i Sverige från alla orter;

hitflyttningen 50 mils väg med mitt hushåll 1817; förlusten på auk-

tionen i Stockholm af de möbler, vagnar etc, som jag icke kunde hit-

föra; med mycket mera. Den pension jag njuter af Herren ersätter ej

detta, ty den beviljades mig genast efter Herrens ankomst till Sverige;

förmodligen såsom en belöning för mina åtgärder 1810*.

Då jag i början af detta år förlorat allt hopp och trodde på in-

genting, sökte jag genom general Camps, som alltid varit och ännu är

min välgörare och ovanligt ifrige vän, att få förskott till inköp af en

gård, emot det att något skulle åtdragas på pensionen, men icke förr

än med nästa års början. Ett förskott af 500 norska specier bevilja-

des väl, men åtdraget började genast och med nästa månadens utbe-

talning. Jag har således nu vida mindre att lefva utaf med 6 per-

soners hushåll än förut, men har ändå varit nödsakad att använda

större delen af min återstående inkomst till de betydliga reparationer

jag måst göra på gården. De äro likväl nu så vida öfverständna, att

det svåraste nu är gjordt, så att jag kunde inflytta 8 dagar före mid-

sommar. Men deremot är jag också nu alldeles förlorad och expone-

rad, om jag icke får snar hjelp. Påhlman har förut hvarje månad

uttagit och afsändt min pension och har, i händelse af dröjsmål, sjelf

någon gång gifvit mig förskott. Efter hans afresa har kaptenen Karl

Ehrenhoif besörjt denna kommission, men sedan Herren afrest till Skåne,

synes Ulrich, som har kassan, hafva glömt mig, och jag lär ingenting

ha att vänta, förrän återkomsten sker. Men så länge kan jag omöjli-

gen berga mig, utan att blifva alldeles förlorad. Förlåt, nådig herre,

om jag i mitt oförtjenta lidande flyr till eders excellenses allmänt kända

ädelmod, som jag visst icke ville missbruka. Men den olycklige för-

söker allt. Med ett förskott af 100 norska speciedaler vore jag nu

hulpen; dem vill och kan jag vid heder och ära redligen återbetala

till jul. Men jag bäfvar redan för min dristighet.

Sedan den olyckliga artikeln utkom i Inrikes Tidningen för den

* Vid denna tid verkade Gvevesmöhlen i d. v. kronprinsens inti-esse bland

annat genom utgifvandet af tidningarne Åskådaren, Trompeten, Skandinaven-

och Nya Skandinaven (1810-1813).
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4 juni * hvilken sedan infördes i norska rikstidningen, och gaf anled-

ning till flera obehagliga gissningar, är tonen här högst elak och ge-

men. Man talar öppet om en af andra makter besluten detronisation, om
prins Gustafs förmälning med danska prinsessan, om krig, om återför-

ening med Danmark, om invasion af kejsaren, och Gud vet allt. Emel-

lertid är nu köld uppkommen för närvarande ställning och styrande

personer, hvilket högligen oroar mig. Af resande från Kristiania har jag

hört att tonen der är densamma men litet mer hviskande. Den verk-

ligen redlige och kunnige auditören Priitz, som bor här och rest till

Fredrikshall och Fredriksstad för att besöka sina bröder, skrifver i

bref, med gårdagens post, att tonen der är öfverallt lika elak. Köp-

man Gröningsson, som i maj månad reste till Bergen, men derifrån

sjövägen till Göteborg och vidare landvägen hit, besökte mig i går.

Han sade mig på ära och tro och med ledsnad, att tonen i Ber-

gen är allt för grof ända till skamlöshet och utan förbehåll emot Her-

ren sjelf, emot föreningen, Sverige och allt hvad svenskt är, med ön-

skan att snart återkomma under det gamla herrskapet, hvilket också

troddes äfven i detta år kunna och böra ske. Men han sade mig också,

att tonen i sjelfva Göteborg icke var stort bättre, och att den bristande

ordhälligheten der uppräknades bland mänga andra fel, som icke pas-

sade för en hög man i norden. Gud nåde oss!" —
Grefve Sandels uttalade i sitt svar sitt beklagande öfver hvad G.

fått utstå. Han bifogade ett löfte att hos hans maj:t göra förnyade

framställningar till klientens bästa och han öfversände det lån af lOO

speciedaler, som G. begärt.

Det dröjde derpå någon tid, innan klagovisorna åter uppstämdes.

Blott ännu ett karakteristiskt utdrag ur brefvexlingen meddela vi.

* Den ifrågavarande artikeln börjar sålunda: "Flera utländska dagblad

hafva nylig.en anfört angående Sverige och dess styrelse sådana tidningar, som
äro allt för orimliga för att behöfva vederläggas. Vi anse här dessa rykten

såsom mindre förolämpande för oss, än för de makter, hvilka i följd deraf

skulle kunna misstänkas att vilja blanda sig i andras angelägenheter; ty man
beskyller dem sålunda att hafva glömt alla nationens rättigheter och den akt-

ning man är skyldig deras sjelfständighet; man sätter dem i uppenbar mot-

sägelse med sig sjelfva, och man visar att man tror dem i stånd att åter vilja

störta Europa uti medeltidens olyckor" o. s. v. Slutet af uppsatsen utgöres

af ett utdrag ur Karl Johans tal vid ständernas uppvaktning under riksda-

gen 1815.
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Kongsvinger den 26 juni 1820.

"Eders excellens!

I den händelse eders excellens, enligt hvad jag vågar hoppas,

skulle finna lägligt att vid hans kungl, maj:ts ankomst i början af

juli kunna leda samtalet på min närvarande, icke alldeles lyckliga, men
ofta bekymmersamma och nu i 8 månaders tid beständigt sjukliga be-

lägenhet, täckes eders excellens nådigt tillåta mig att allerödmjukast

få nämna några omständigheter, som kunna tjena till upplysning.

Min af ständerna år 1810 vid landtullverkets upplösning bevil-

jade lifstidspension af 600 rdr banko och den hushyra 425 rdr banko,

jag uppbar för mina tjensten åtföljande boningsrum, blefvo aldrig stälda

i fråga vid någon domstol och kunde så mycket mindre der någonsin

förekomma, som frågan icke angick något riksförräderi eller högmål.

Min bestraffning efter domar kunde således icke utan uppenbar kränk-

ning af konstitutionens tydliga bokstaf stängas af något sjelftaget be-

slut af statsrådets pluralitet. Men då jag var färdig att hitresa, an-

mälde jag i underdånighet det jag ville öfverlåta åt min i Stockholm

qvarlemnade familj rättigheten att uppbära min pension och hushyra,

såsom soutien. Sedan konungen afrest till Norge den 23 juni 1816,

ansåg statsrådet tiden vara lämplig, att besvara denna anmälan, och

resolverade helt hastigt, att jag icke vidare kunde få tillgodonjuta hvar-

ken pension eller hushyra, i följd hvaraf den förra upphörde den 1 juli

1816 och den senare den ] oktober samma år.

Enda möjligheten är nu, att kungl. maj:t positivt hefalhr, utan

någons hörande, och att tulldirektionen absolut åth/der befallningen att

utbetala hvad kungl. maj:t i nåder stipulerar.

Kättigheten att på några veckor få resa till Stockholm för att

begagna mig af Loka gyttja först på stället och sedan vid Djurgårds-

brunn vore mig också högst angelägen, ty utan badning kan jag omöj-

ligen hjelpas ifrån mina åkommor genom mitt svåra fall,- som gjort

att jag allt sedan den 1 oktober ännu icke någon enda gång kunnat

liomma utom min port, för svår värk i min högra sida och rygg.

Med djupaste vördnad etc.

Kar] A. Grevesmöhlen.
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Som våra läsare finna af det i noten här nedan meddelade bref-

vet *, tröttnade icke vederbörande på klagolåten, hvilken tystnade först

genom Grevesmöhlens i början af 1820-talet inträffade frånfälle.

* Kristiania den 19 augusti 1820.

I anledning af Tituli före detta gjorda begäran om hans excellens riksståt-

liållarens förord hos kungl. maj:t till återfående af den för T. indragna pen-

sion och hushyra vid tullverket, har hans excellens funnit tillfälle med kungl.

maj:t under dess höga härvaro, i underdånighet samtala, och derora anmodat

mig underrätta T. med tillkännagifvande, det kungl, maj:ts finner denna re-

klamation på redlighet grundad, och kunde således underdånig inlaga härom

på vanlig väg göras. Likväl torde densamma icke böra ingifvas förrän konun-

gen till Stockholm återkommer, som förmodligen sker nästa månad. — Ut-

bedjande mig att hvad jag nu haft äran meddela., förblifver oss "emellan, och

alldeles icke uti förei.ämda inlaga åberopas. Under bästa förhoppning om sa-

kens lyckliga utgång, har äran etc.

C. Köckerits.



Tillägg ur Otto Mörners anteckningar.

Dels ur Mörners 1829 tryckta men ej utgifna skrift: "Kort be-

rättelse om ursprunget till tronföljarevalet i Örebro 1810", dels ur

Mörners hittills otryckta papper anse vi oss böra anföra följande mera

speciela upplysningar rörande hans ställning till Bernadotte före och

efter den nya dynastiens grundläggning. Dessa upplysningar hafva vi

ej funnit passande att inflätas i Lundblads fortgående framställning,

hvarför vi nu meddela dem som en särskild bilaga.

1.

Interiörer från agitationen 1810.

Utom för D. D. E. E. von Engeström och v. Essen samt hofkan-

slern — skrifver Mörner — hade jag ej för någon i Sverige yppat min

plan att få till kronprins prinsen af Ponte Corvo; och min tanke var

nu att hålla allting hemligt till riksdagens början. Men då jag gick

hem om aftonen, råkade jag biskop Kosenstein, som kom ifrån prins

Karl Augusts begrafning (d. 13 juli 1810.) Jag sade honom att jag

ärnat följande morgon göra honom ett besök: då han bad mig genast

göra sig sällskap hem, emedan han dagen derpå ville lemna staden.

När vi kommit hem till honom, sade han sig vänta ett besök af

statsrådet v. Plåten, med hvilken han skulle hafva ett högst vigtigt

samtal, i anledning af en nyligen ifrån Paris anländ kurir; och som

jag lätt begrep, att denne kurir var ingen annan än jag, sade jag till

biskopen, att jag troligen i detta fall visste mer än statsrådet, samt

anhöll att få stanna qvar, för att kanske gifva noggrannare upplysnin-

gar; likväl, sade jag, kan jag ej nämna något, innan jag får höra om
statsrådet verkligen känner rätta förhållandet. Biskopen bad mig nu

på det enträgnaste att afbida statsrådets ankomst.
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Då denne fick af biskopen veta att Otto Mörner var hos honom,

sade han genast: "detta känner Mörner bättre än andra i hvad som

nu är frågan om; ty det är just han som kommit ifrån Paris och är

upphofvet till allt." Således fick jag deltaga uti deras samtal, hvaraf

jag likväl fann, att på dessa personer kunde prinsen af Ponte Corvo

icke räkna, utan voro de tvärtom tillgifna det ännu rådande augusten-

burgiska partiet.

Jag kunde nu utan svårighet inse, att det gifna tysthetslöftet var

brutet å vederbörandes sida, på det de genast skulle kunna motarbeta

prinsens af Ponte Corvo utkörande till Sveriges kronprins; hvarför jag

beslöt att å min sida motverka, samt upplysa så många jag kunde om
verkliga förhållandet. Jag gick derför ut till Uplands regemente, som

kamperade på Skeppsholmen. Naturligtvis vände jag mig först till

chefen, öfverste Lagerbring, hvars ädla tänkesätt jag lärt känna under

de år jag stått under hans befäl. — Hvad jag förut blott anade, blef

nu för mig en visshet, nämligen att han skulle uppoöVa allt, då fråga

var om fosterlandets väl. Han insåg det och ingick genast med mig i

planen att få prinsen af Ponte Corvo till Sveriges kronprins. Öfverste-

löjtnant Härd samt kaptenerna Da^vel och Graaner deltogo lifligt i mina

åsigter, och jag fick den senares lölte att som kautionist för mig ingå

uti ett större diskontlån jag behöfde upptaga, för att ega nödiga pen-

ningar till mina planers utförande.

Under mitt samtal med öfverste Lagerbring ankomrao ordres

ifrån konungens tjenstgörande generaladjutant Adlercreutz, att öfversten

på morgonen skulle infinna sig i generaladjutantsexpeditionen. Jag

förutsåg, att troligen, i anseende till mitt tvänne dagar förut fälda

yttrande om Uplands regemente, dess chef skulle tillfrågas, hvad an-

ledning jag kunde ega till ett sådant yttrande, hvilket jag då omnämde
för öfversten, som svarade mig: ^'detta hade du kunnat hafva osagdt:

ty nog skall jag hålla Uplands regemente i ordning; men jag vill der-

emot öppet förklara regeringen, att jag till alla delar instämmer i ditt

sätt att tänka, angående en blifvande kronprins, och skall göra allt

att detta måtte lyckas."

Jag gjorde nu med glädje besök hos de flesta af mina Uplands-

kamrater, och till dem, hvilkas tänkesätt jag trodde mig känna, an-

förtroddes min plan att få prinsen af Ponte Corvo till Sverige; samt

uppmuntrade jag alla att deltaga deri, och tillade att det partiet vore

så starkt, att det kunde trotsa allt.
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Ehuru det verkligen icke ännu hade bildats något parti för prin-

sen, var det likväl nödigt att utsprida detta, emedan vanligtvis de fleste

alltid önska att vara med de starkaste, och följaktligen måste det upp-

växande partiet omtalas såsom fördoldt, men mäktigt både inom och

utom landet att trotsa allt. Härigenom ingifves de svaga mod, och

lycksökarne sälla sig gerna till det segrande partiet.

Vid middagstiden (den 14 juli) erhöll jag befallning att infinna

mig hos statsministern von Engeström, då jag genast gick upp i ka-

binettet och förebråddes att hafva emot mitt löfte brutit tystnaden om
hvad jag gjort i Paris; men då jag mycket häftigt svarade, att jag

aldrig brutit något löfte, utan att jag sjelf hört det statsrådet von

Plåten kände redan allt genom regeringens medlemmar, blef man för-

vånad, och jag tillsades blott, att noga taga mig till vara i mitt upp-

förande.

Som jag numera ej kunde lita på regeringens ärlighet, insåg jag

de stornoar som hotade mig, och då jag fann, att man blott uppehöll

mig med fagra löften och dröjde att utbetala mina kurir-penningar,

såg jag lätt att alla upptänkliga obehagligheter gjordes mig, men som

jag hade grundade anledningar att förmoda det man ämnade sända

mig till Vaxholms fästning, ansåg jag nödigt att för den goda sakens

lyckliga utgång sammankalla några af hvarje riksstånd för att under-

rätta dem om verkliga förhållandet, i händelse jag aflägsnades ifrån

riksdagen.

För att se hvad verkan det skulle göra hos bondeståndet, då man

emot regeringens vilja önskade få till Sveriges kronprins en fransk

hjelte, bad jag riksgäldsfullmäktigen (af nyssnämde stånd) Hyckert

sammankalla några af bondeståndet hos sig; men hvilket likväl ej kom

till verkställighet förr än morgonen d. 16 juli. *Då för första gången,

i fleres närvaro, hvaribland vore riksdagsmännerna Anders Danielson

och Erikson, talade jag offentligen emot regeringens principer i afse-

ende på utväljandet af en kronprins. Jag visade dem företrädet af en

person, hvars förtjenster bragt honom upp på alla ärans trappsteg, emot

den som endast hade sin börd att tacka för att han kommit i åtanke;

samt att den förre visserligen sjelf skulle i en kommande tid regera,

då deremot den senare blott skulle ledas af en favorit eller egennyt-

tiga intriganter. Med ett ord, allt gjordes att förmå dessa dannemän

att välja prinsen af Ponte Corvo till Sveriges kronprins, samt att ej
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låta fånga sig i de snaror man sökte utlägga för det redliga bonde-

ståndet.

Bönderna tycktes vara förtjusta af allt detta, och då jag tillika

sade dem, att jag haft den lyckan att tala med prinsen i Paris, till-

tog deras glädje, och de lofvado att, hända hvad som helst, söka öf-

vertala sina kamrater vid instundande riksdag. För att fira den goda

sakens lyckliga utgång, tömdes några bålar, hvarvid naturligtvis prin-

sens af Ponte Corvo skål dracks med förtjusnilig.

Till några prester hade jag väl anförtrott mig; men ibland dem

hade lyckan ännu ej gynnat mig att finna någon medhållare, utom

professoren Almqvist, hvilken lifiigt omfattade den goda saken; äfven-

som borgmästaren Nenzén, af borgareståndet, med högsta värma emot-

tog underrättelsen om hvad som tilldragit sig i Paris.

För flere personer omtalte jag nu mina mått och steg i Frank-

rike samt sökte utsprida det ryktet, att franska prinsens parti var gan-

ska mäktigt; och nade jag den lyckan finna, att nästan alla som voro

kända för goda patrioter lyssnade begärligt till mina planer, om de

än icke direkt ingingo i desamma.

Nu tilltog . regeringens hätskhet emot mig med hvar stund, och

om aftonen tillstyrkte öfverste Lagerbring mig att lemna hufvudstaden,

men jag nödgades följande dagen gå upp i kabinettet, för att söka er-

hålla mina kurirpenningar, hvilket likväl afslogs, under förevändning,

att ehuru ministern i Paris afsändt mig såsom kurir, kunde jag aldrig

blifva betald för en sådan slags resa.

Under mitt vistande i Stockholm hade jag flere gånger förgäf-

ves sökt få företräde hos konungen, som vistades på Haga. Mitt sista

hopp var nu att erhålla det genom riksmarskalken von Essens bemed-

ling, med hvilken jag hade äran att vara slägt, ehuru på långt håll;

jag såg äfven att så mycket en regeringens ledamot kunde synas gilla

mitt uppförande, gjorde han det. Af dessa orsaker uppvaktade jag ho-

nom, samt då jag fick höra- det han verkligen till större delen gillade

mina åsigter i det tillkommande kronprinsvalét, anförtrodde jag mig

till honom och oranämde att man borde finna ganska naturligt det

kejsar Napoleon ej ville direkt inblanda sig i valet till kronprins; ty

först skulle derigenom Eysslands uppmärksamhet fästas dervid, äfven-

som i händelse valet icke ginge efter Napoleons önskan, skulle detta för

honom vara på det högsta obehagligt, samt till och med förödmjukande.

"Af dessa orsaker är naturligt," tillade jag, "att Napoleon ej yttrar sin
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önskan; men i händelse valet drager ut på tiden, hitkommer Fournier,

som då kan tydligare gifva bevis, att om prins Ponte Corvo väljes till

Sveriges kronprins, har kejsaren ej något deremot".

Allt detta var förut afgjordt i Paris i händelse af motstånd här

hemma, och då h. ex. von Essen på förhand kände detta, skulle en så-

dan Fourniers hitkomst verka så mycket kraftigare. H. ex. von Essen

förundrades på det högsta öfver allt detta, samt svarade mig: "var öf-

vertygad att allt hvad jag kan befrämja tronvalet efter dina åsigter.

skall jag göra; men att' skaffa dig audiens hos konungen, tjenar till
p

intet, och vill jag ej för von Engeströms skull det minsta inblanda

mig deri, men räkna på mig, då jag kan vara dig verkligt nyttig; nu

råder jag dig, att snart lemna Stockholm."

Till middagen träffade jag några personer, på hvilkas redlighet

och tänkesätt jag kunde fullt förlita mig, hvarför jag bad dem, att i

den högst sannolikt förmodade händelsen, att jag genom maktspråk

hindrades att bevista riksdagen, man ej måtte låta modet falla, utan

deremot så mycket ifrigare söka vinna målet för allmänt väl.

För att ostörd kunna komma till riksdagen i Örebro, ansåg jag

rådligast att begifva mig till Upsala, hvarför jag samma afton (den

17 juli) lemnade hufvudstaden.

Nu först, efter nära halfannan månads förlopp, egde jag tillfälle

till hvila, hvilket likväl ej kunde skänka tankarna något lugn, och trött

af mödor och ledsamheter tillbringade jag nästan hela första dygnet i

stillhet, emedan jag ej tänkte afresa till Örebro förrän den 21 juli, då

jag äfven ämnade något uppehålla mig hos mina vänner, för att söka

förmå dem infinna sig vid riksdagen, men allt detta tillintetgjordes

genom en ordre, som jag bekom natten emellan den 19 och 20 juli

1810, hvilken var för mig högst oväntad, emedan den var rakt stri-

dande emot mina rättigheter som riksdagsman.

Med denna ordre följde ett bref ifrån öfverste Lagerbring, hvari

han på det vänskapsfullaste bad mig vara lugn, och sade mig, att han väl

fått regeringens befallning att arrestera mig på mitt boställe; men om

jag lemnade honom mitt hedersord att qvarstanna i Upsala, hvarpå

han ej tviflade, så kunde jag ostörd förblifva derstädes, enligt den mig

nu lemnade ordre; och, tillade han: "blanda dig ej mer i politik!"

Det första bejakade jag genast; men hans begäran att icke mer blanda

mig i politiken afslog jag till alla delar.

Huru leka ej ofta regeringar med menniskors rättigheter! Hvem
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kunde väl efter dåvarande svenska konstitutionen förneka mig att komma
till riksdagen, äfvensom att proponera livem jag ansåg värdigast till

Sveriges kronprins? Men regeringen (ty detta är rättare sagdt än att

derför anklaga den gamle konungen, som väl aldrig önskade prinsens

af Ponte Corvo bitkomst, utan redan låtit anmoda den framl. prins

Karl Augusts broder att emottaga detta smickrande anbud) skulle nu

med våld ocb ränker förbindra bvad den såg ligga i bvarje förnuftig

mans rätt att tänka; ocb bvilket varnande exempel är väl ej detta för

bvarje medborgare, som eger nog dygd att anse sina rättigbeter be-

liga; ocb när skola folken blifva nog upplysta för att kunna sätta bom-

mar för dessa öfverträdelser? Samma regering, som var nog svag att

den 20 juni tillåta en bögt ujjpsatt mans oskyldiga blod rinna, väld-

f(Jr sig nu den 18 juli på en riksdagsman, derför att regeringen sjelf

fruktar att sanningens röst skall genom bonom tillintetgöra dess egen-

nyttiga afsigter.

Väl både jag i Stockbolm anat att blifva gripen, för att föras

till Vaxbolms fästning, men icke både jag förutsett att i Upsala be-

fallas att ej infinna mig vid Örebro riksdag, utan tvärtom ansåg jag

mig i förslnämde stad vara fredad till dess åter nya stormar väntade

mig vid riksdagen. Min första tanke var nu att till de ifrån Upsala

afresande riksdagsmännen, borgmästaren Mentzén ocb professor Alm-

qvist, gifva alla de upplysningar jag kunde finna tjenliga till ändamå-

lets vinnande, äfvensom till alla riksdagsmän, som genomreste Upsala,

ocb dem med bvilka jag egde närmare bekantskap, sökte jag att upp-

elda för den goda saken. En af de ifrigaste riksdagsmän var bärads-

böfding J. M. von Engeström (brorson till statsministern). Om jag

var nog lycklig att kunna få bonom på min sida, insåg jag att genom

honom kunde man utforska hvad statsministern ämnade företaga, ty

tystlåtenhet var ej någon bufvuddygd bos denna familj; äfven åtnjöt

han ett visst anseende såsom oberoende ocb rik man, förenadt med ett

godt hufvud ocb bjerta, bvilket allt förmådde mig att öfvertala ho-

nom att arbeta för den goda saken; ocb detta lyckades mig emot för-

modan ganska lätt, så att han blef en af de ifrigaste motarbetare till

sin slägtinges planer, ocb på det sättet erhöll jag många vigtiga upp-

lysningar.

Efter riksdagens öppnande i Örebro, emottog jag ocb utfärdade

dagligen expresser. Allmänna rösten var i början på regeringens sida,

oaktadt general Tibell, kapten Palman, herr af Ubr, major von Scbmi-

Frän Eurvjms hoj. ^ *
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-terlöv, med flere andra värdiga riddersmän, jemte några i preste-, bor-

gare- och bondestånden, arbetade med största nit för att erhålla prin-

sen af Ponte Corvo till kronprins.

För att ej fälla modet hos några svaga, ansåg jag mig ej böra

offentliggöra mitt qvarhållande i Upsala, hvarom äfven öfverste La-

gerbring bedt mig, utan deremot först söka väcka en motion om min

befrielse, hvilken likväl ingen vågade göra, ehuru jag låtit flere förstå,

att det vore en god sak, på det jag derigenora måtte komma i till-

fälle att framföra sanningen för rikets församlade ständer.

General von Döbeln ämnade väcka den ifrågavarande motionen,

men afhölls derifrån af general Wrede och andra, som voro mig och

den goda saken tillgifna; emedan på dem åter verkade de personer,

som verkligen voro tillgifna augustenburgiska partiet och hvilka voro

illslugare än dessa redligt sinnade män.

Anmärkningsvärdt är, att man såg nästan alla af militärståndet

med ifver antaga den goda saken, då deremot presterna, som — ehuru

de egde en chef, hvilken var böjd för att till Sveriges kronprins an-

taga en fransk marskalk, nämligen sedan denne förändrat religionen

— likväl voro de som ifrigast motarbetade detta; emellertid vore det

att befläcka detta stånd, om man icke tillika medgaf att bland dem
funnos de, som af varm fosterlandskänsla arbetade på prinsens af Ponte

Corvo hitkomst; och af dessa må i synnerhet nämnas den lärde och

aktningsvärde professor Almqvist samt prosten J. Wijkman.

Med hvar dag förminskades förhoppningarne om en lycklig ut-

gång. Många, som vid början af riksdagen varit tillgifna det franska

partiet, öfvergingo nu på regeringens sida; men lyckligtvis var denna

långsam i alla sina handlingar, och som flere önskade att konungen

af Danmark blefve Sveriges konung och han äfven lät tillkänn agifva

sin önskan att bli det, så verkade detta tidsutdrägt och misstroende,

hvilket var det enda, som kunde gifva det förstnämda partiet förhopp-

ningar. Ifrån Signeul i Paris, hvilken blifvit af mig underrättad om

alla de svårigheter, som syntes förestå det blifvande tronvalet, samt

äfven anmodad att enligt aftal då hitsända någon, hade också mindre

goda utsigter till ändarnålets vinnande i Paris meddelats mig, och äf-

ven sade han mig i ett bref, att den tillämnade franske ministern icke

nu skulle komma till Sverige; men som Signeul anmodat mig söka

förmå då i Stockholm varande franska chargé des affaires tillskrifva sin

regering, att många' önskade erhålla prinsen af Ponte Corvo, blef han
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öfverhopad med åtskilliga bref af samma innehåll, hvaraf flera fram-

lemnades genom magister Winbergs försorg; och hade jag äfven, pä

det stilen icke skulle igenkännas, anhållit om flera personers biträde

häri, och voro till och med flera fruntimmer mycket lifvade för den

goda saken, af hvilka i synnerhet må nämnas fru Svedelius, gift med
adjunkten Svedelius vid Upsala akademi, och af hvilken jag erhöll flera

tjenster i denna sak.

Om dessa lyckats, känner jag icke; men anledningar äro att för-

moda motsatsen'; och som nu alla utsigter mörknade allt mer och mer
i Örebro, ansåg jag nödi-t utgifva ett flygblad, för att bland allmän-

heten utsprida mina tänkesätt, och att derigenom injaga fruktan hos

regeringen. Bladets titel var: Tankar om tronföljden, och det lydde

som följer: "Med den från hvarje rättskaftens medborgare oskiljaktiga

känsla, som hellre väljer att dö, än att öfverlefva Sveriges frihet och

sjelfständighet, vågjar äfven jag, ehuru kännande min egen svaghet, upp-

träda att tolka min öfvertygelse i det vigtiga ämne, för hvilket rikets

ständer nu sammanträdt.

Intet rike i verlden kan ännu framvisas mera rikt på ära och dyg-

der än det svenska. Om denna ära någon gång genom nidingar blif-

vit fläckad, måste man påminna sig att alltid der, hvarest stora dyg-

der finnas, finnas äfven stora fel. De gifvas måhända, som vilja före-

ställa det såsom för rikets bestånd säkraste medlet, om dess öde an-

förtros åt en furste, mäktig genom sina förbindelser med Eyssland.

Andra torde finna detta ändamål bäst vinnas genom en förening med
Danmark.

Jag tillåter mig icke någon pröfning af deras motiver; men jag

vågar bestrida riktigheten af begges förslag, och jag vågar det af en

liflig öfvertygelse, att genom antagandet af en prins af någondera ibland

dessa nationer, svenska riket skulle småningom upphöra att vara, och

den envåldsregering, som nu omgifver Sverige, snart eller sent beträda

äfven den svenska jorden.

Den oundvikliga vådan af ett sådant val måste således hvarje med-

borgare lätt inse. — En tysk prins lär ej nu kunna komma i fråga,

då af denna nation knapt någon lär egt tillfälle att förvärfva sig ett

namn, eller ådagalägga de stora egenskaper, som torde hända mången

verkligen eger.

Men, då en fri nations val alltid bör bestämmas af dens talanger

och dygder, hvilken man utkorar, och af den politiska ställning som
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stater sins emellan hafva, så hoppas jag att livarje medborgare skall bi-

falla min tanke, ocli finna det lyckligast för Sverige att erhålla en

fransk prins till konung.

Hvem inser ej de förmåner som vinnas för Sverige, då en fransk

prins bestiger dess tron? Derigenom uteslutes för alltid den förra kungl.

familjen, som i annan händelse kunde erhålla ett parti, hvars framgång

skulle hafva till följder en minderårighetsregering, som nödvändigt skulle

åter upplifva aristokratien, inbördes oroligheter, förföljelser och hämd

emot de ädla medborgare, som endast rädfrägade sin pligt att frälsa

fäderneslandet, då de förklarade konung Gustaf Adolf och hans bröst-

arfvingar förlustige Sveriges krona.

Genom antagandet af en fransk prins förfaller projektet att sätta

en rysk eller dansk konung på den svenska tronen. Genom denna tron-

följd skola vi visserligen erhålla en säker garanti emot hvarje rofgirig

fiende, och våra gränser, genom biträde af en stor makts styrka och

anseende, vinna den säkerhet, som är ett vilkor för en lugn och lyck-

lig samhällslefnad. — Men om svenska tronen skall återvinna sin fordna

ära och aktning hos främmande nationer, måste den nu bestigas af en

man,* hvars förtjenster äro kända af Europa, och vinna en ny glans

genom det värde, som Frankrikes store kejsare dem tillägger." — Vis-

serligen behöfver jag ej mer än blott nämna namnet Bernadotte, upp-

höjd af franske kejsaren till prins af Ponte Corvo. Hvem känner icke

denne furstes utmärkta förtjenster och dygder? Som general, är all-

mänt bekant att han vid sitt tåg öfver Alperna, besegrade naturens

krafter, för att uppnå det mål, som fordrades att förstöra de fiendt-

liga härarne. Som statsman, behöfver man blott nämna den tid af

65 dagar, som han var Frankrikes krigsminister, hvaraf resultatet blef

Frankrikes välfärd: och långt ifrån att efter en förvaltning af så omät-

liga summor, bortgå rikare, glömde han sig sjelf, och lemnade den

kanske fattigare än han var då han den mottog. Hans uppförande

såsom segervinnare i Hannover, der han anses för en skyddsengel, vit-

nar äfven ovedersägligen till hans ära. — Jag nödgas bekänna min

oskicklighet att värdigt tolka hans förtjenster; men anmanar eder, I

värdige stridsmän af svenska nationen, som fått erfara prinsens af

Ponte Corvo ädelmod och den godhet, med hvilken han utmärkt och

bemött svenskarne, och som nu berättigar honom till ett nytt anspråk

på vår vördnad och tacksamhet; eder anmanar jag att uppträda, för

att fullkomligare prisa hans dygder och rättfärdiga vårt hopp.

J
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Hvad vår politiska ställning vidkommer, hvilken styrka skulle den

ej vinna genom en så nära förening med Frankrikes mäktige kejsare!

Då vi antoge en prins, som är nog lycklig att ega denna odödlige kej-

sares högaktning och sänskap, och som äfyen är genom blodsband med

honom förenad, emedan prinsen af Ponte Corvo är svåger med konun-

gen af Spanien, skulle vi äfven derigenom göra oss förvissade om en

högre grad af den store monarkens välvilja, än om någon annan upp-

trädde på svenska tronen; och den ömsesidiga naturliga förening, som

ifrån uråldriga tider varit emellan svenska och franska nationerna, skalle

vinna ny styrka. ^

Allt tyckes gifva nya skäl till detta val: genom antagandet af

prinsen af Ponte Corvo till tronföljare, behöfver nationen ej frukta ut-

slocknandet af sitt konungahus. Prinsen eger en son af omkring 11

års ålder, som lofvar att träda i sin store faders fotspår: då prinsen

af Ponte Corvo sjelf är född 1763, så måste, efter naturens ordning,

tronföljden vara förvissad och landet försäkradt i framtiden emot en

minderårighets-regering, alltid svag och förhatlig, då den icke är förd

af någon, som genom sin börd och sina förtjenster emot hela nationen

är upphöjd öfver alla andra medborgare.

Måtte dessa, ehuru svagt anförda skäl gifva en anledning till

denne värdiga furstes utkörande! Detta är blott en anmaning, att de

måtte tolkas på ett bättre sätt, men med samma lifliga känsla för fä-

derneslandets välgång och ära".

Detta lilla obetydliga flygblad erhöll många medhållare, och väckte

följaktligen mycket uppseende, i synnerhet som man i allmänhet tänkte

i enlighet med deri uppstälda principer, I Stockholm var tonen för

den goda saken så högt stigen, att sjelfva regeringen var förvånad der-

öfver och fruktade den, i synnerhet som hon sett, att i hufvudstaden

kunde högst bullersamma uppträden ega rum; och i landsorterna voro

många verkligen tillgifne franska partiet. Nästan hela Upland lifvades

af denna tanke; och kanske ledsamma uppträden hade förestått, om tron-

valet tagit en annan vändning.

Af dem, som i många afseenden mycket underhjelpte mig i mina

planers befordran, må nämnas: akademikamreraren F. Crselius och han-

delsmannen P. M. Littorin, som försköto mig ansenliga penningelån,
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och voro mig behjelplige i buds affärdande m. m., och i allmänhet

lifvades Upsala-boarne af den bästa vilja för prinsens af Ponte Corvo

hitkallande.

2*.

Otto Mörners ställning till Karl Johan under dennes sista regeringsår.

Kilisdagen 1834—35 var en stötesten för M. i afseende å hans

ställning till regeringen, som fordrade att man blindt skulle följa dess

maximer och alltid votera efter dess önskan. A nyo uppstod ett spändt

förhållande emellan Karl Johan och M., sä att han till och med var

sinnad att lemna fäderneslandet. På hans broders och flera andras in-

rådan qvarstannade han dock. Är 1838 gjorde Mörner allt för att er-

hålla audiens, emedan han kände mycket, som hade sammanhang med
de oroligheter, som då störde hufvudstadens lugn och, ehuru till alla

delar disgracierad, ville han dock söka förekomma det onda, som se-

dermera inträffade. Företräde nekades honom dock, men sedan början

af 1840 års riksdag visat uppfyllandet af hvad han förutsagt, började

man att begrunda hans yttranden och inse att han var bättre under-

rättad, än man velat förmoda. Konungen märkte nu nogsamt att Mör-

ners yttranden till honom förestafvats af en sann kärlek och vördnad och

grefve Brahe anbefaltes att ombesörja, det M. skulle komma upp till

hans maj:t.

Ingen kunde vara mera nöjd härmed än Mörner, ty han visste

då att konungen skulle få höra sanningens ohöljda språk.

En ostörd välvilja och bevågenhet visade sig åter från monarkens

sida för Mörner. Den förre insåg nu att endast hans eget och tadernes-

landets sanna väl utgjorde föremålet för M:s understundom kanske nog

Denna uppsats, så väl som de föregående, är ski-ifven af Mörner sjelf

och har hittills icke varit tryckt. Såsom förut nämdt äro dessa papper häm-
tade ur Ci-usenstolpes qvarlåtenskap, der de blifvit hvilande af den anledningen

att Mörner tänkt sig det Crusenstolpe enligt naturens ordning bort öfverlefva

honom: de nämda papperen skulle varit materialier till Mörners biografi, men
döden drog ett streck i räkningen, i det Crusenstolpe gick hädan 1866, hvar-

emot den gamle '"konungaraakaren" icke afled föi-r än 1868 vid 86 års ålder.
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•strängt uttalade åsigter, men som viljan var god, fäste detta ännu

mera regentens uppmärksamhet och verkade ett förtroende ännu in-

nerligare än förut.

Sedan M. tagit afsked från tullverket, ålade konungen Mörner att

icke mera lemna honom. Hans maj:t anslog derför en större summa,

på det att M. skulle kunna lefva i Stockholm, och med yttersta förtro-

ende bemöttes nu M. alltid ända till konungens dödsstund.

Mot slutet af år 1843 började konungen att med allvar tänka på

en representationsförändring, men blott M., hvars frisinnade åsigter

-voro regenten bekanta, tillfrågades i ämnet. Konungen beslöt nu att

en af nationen aktad man, som egde utmärkta kunskaper och natur-

gåfvor, skulle utses till att gemensamt med konungen utarbeta ett för-

:slag härtill. Valet föll på den oförgätlige grefve Karl Spens. Allt

skedde i den största tysthet och förhandlingarne skulle bedrifvas genom

J\Iörner.

Konungen hade egentligen uppgjort 2:ne grunder för representa-

Ttionens orabildning, nämligen antagande af fem stånd, som alla skulle

gemensamt öfverlägga på en kammare, eller ock allmänna val, med

rättighet för konungen att utaf de af nationen valde få uti öfra kam-

maren insätta Vadel af densamma.

Den stora idéen kom dock, tyvärr, ej till något resultat, i anse-

ende tillkonungens d. 8 mars 1844 timade frånfälle och grefve Spens'

ikort derförut inträffade död.



Ur Otto Mörners korrespondens.

(Två bilagor till föregående uppsats.)

1.

Bref från grefve J. M. Spens.

Förutom ditt deltagande i den förlust som drabbat mig geuom
min oförgätlige broders bortgång och hvilket din gamla vänskap för oss

begge låter mig förutsätta, har jag af vårt senaste samtal anledning

tro, det du med bekymmer finner dig ej vidare kunna realisera pla-

nen att med hans biträde fh uppgjordt något i afseende på en af er

båda önskad representationsförändring, af den beskaffenhet att det kunde

gillas af en hög personlighet, som du sagt mig äfven uppriktigt ön-

skar förändringen och ville ha ett med dess idéer närmare öfverens-

stämmande förslag dertill. Men äfven frän denna sida ser det ut, som

om döden skulle komma i vägen för din välmenta afsigt; och för det

utbyte och saramanjemkande af idéer, som du här i tiden velat för-

medla, torde snart blifva omedelbart tillfälle i en bättre verld, der alla

skrankor bortfalla, men der troligen meddelandena, så vida de ega

rum, komma att beträffa ting af vida högre art, än dem vi här på

jorden anse för de högsta. Emellertid och då vi, så länge vi sjelfva

finnas härnere, måste fästa oss vid dem, torde du vara betänkt på an-

dra utvägar och annan deltagare, som jag vill önska du måtte finna

lika lämplig som den afgångne varit; i fall något kan återstå att göra^

i anseende till den allmänna olycka nu en tid varit lika förutsedd, som

den enskilda påkommit mig oförväntad. Saken skulle, efter hvad du

förbehållit, vara oss emellan, men om allt hopp förfaller, torde du ej

finna anledning vara dertill, och låta mig veta om jag ej kan omtala

hvad jag derom känner, som i sjelfva verket också ej är mer, än hvad

som det föregående innehåller och antyder, hvarför du då äfven icke

kan behöfva på något sätt undanhålla detta mitt meddelarfde.

Din redlige vän

J. 21. Sjjens.
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2.

Bref från S. G. Harlingsson*.

Uti ditt sista bref frågar du mig, om jag minnes det samtal,

som vi hade på Slottsbacken härstädes 1838 angående det då uti Svea

Hofrätt anhängiggjorda tryckfrihetsmålet emot tit. Crusenstolpe och ditt

yttrande om möjliga följderna af målets elaka utgång för Crusenstolpe.

Jag minnes ganska väl detta samtal och ditt yttrande, att, om Cru-

senstolpe vid utslagets afkunnande skulle förklaras skyldig att träda i

häkte, blefve denna händelse en signal till upplopp och att ställningen

för då varande regering var farligare än 1809. Jag minnes ock mitt

svar, det nämligen att ställningen ej var så farlig som du förmodade

och att vederbörande, i händelse den af Aftonbladet uppeggade ra-

bulismen skulle vilja uppträda i handling, lätteligen skulle kunna af-

styra sådana företag, om man vidtog ferma åtgärder och ådagalade

lugn kraft. Jag minnes åfvenledes, att jag tillkännagaf att bror borde,

om bror hade några större farhågor för lugnets bibehållande eller nå-

gon anledning att misstänka personer för planer till upplopps anstif-

tande, åtfölja mig till öfverståthållaren och meddela oss alla de un-

derrättelser du möjligen kunde lemna, på det att man skulle kunna i

rattan tid stäfja illasinnade undersåtares anslag. Du skildes då från

mig med dessa ord: "Kom ihog hvad jag sagt". Du behagar nu finna

att jag har temligen godt minne. Vi hafva nu längesedan öfver-

lefvat de detta år passerade oroligheter och min förmodan att rabu-

listeriet snart hejdades, så fort man visade kraft, är besannad. Jag

torde, om jag ej för snart skiljes hädan, lemna några underrättelser i detta

ämne efter mig; men hvarest de skola lemnas, får man tänka noga på.

Ständig vänskap

Harlingsson.

Annandag Jul 1846.

* Eådman i Stockholm, son till den bekante framstående vitterlekareiv

lektoi' H. i Linköping.



Tillägg om Guadeloupe-affären och Bernadotteska dynastiens

deraf härflytande inkomster*.

På riksdagen i Örebro 1812 aflät regeringen den 3 juni till stän-

derna följande skrifvelse:

Sedan kungl. maj:t, som funnit sig af vigtiga konsiderationer upp-

manad, att till riksens ständers särskilda uppmärksamhet och pröfning

framställa frågan om riksgäldskontorets utländska gäld, först deröfver med

anledning af förekomna politiska omständigheter, inhemtat riksens stän-

ders hemliga utskotts underdåniga yttrande, återstår för kungl. maj:t, att

till rikets ständers statsutskott öfverlemna detta ärende, beredt för ett

närmare öfvervägande, genom de upplysningar om rikets yttre härtill re-

lativa förhållanden, kungl. maj:t, så vidt sakens beskaffenhet fordrar och

tillåter, vill statsutskottet meddela, för att läggas till dem, utskottet i

egentligt finansielt afseende redan förut eger.

Med hänvisning till de fullständiga underrättelser om Sveriges ställ-

ning till andra makter, som kungl. maj:t lemnat hemliga utskottet, hade

kungl. maj:t af detta utskott äskat dess, på tillämpningen häraf till ri-

kets finanser och i synnerhet utländska gälden, grundade bedömande,

huruvida staten i dess närvarande belägenhot kunde uppfylla sina förbin-

delser, i all deras vidd, mot de utländska kreditorerna, och om, derest

sådant vore möjligt, riksens ständer äfven borde göra det, Kungl. maj:t

hade härvid lagt under hemliga utskottets ögon en trogen målning af se-

nare tiders erfarenhet, den närvarandes rådande grundsatser och nödvän-

dighetens kraf, fredliga staters allmänna rätt, neutraliteten, enskilda hand-

lingars oberoende af kabinettens förändrade system och sjolfva mensk-

lighetens fordringar, vikande för de öfverlägsnas planmessiga beräkning

att, genom de svagares utmattande, småningom inbringa dem med sina

intressen; Sveriges sista oförgätliga förluster ännu ej botade och den oreda

i dess drätselverk, hvartill ett olyckligt krig väsentligen bidragit, endast

* Med särskild anledning deraf, att vi i riksarkivet påträffat hittills obe-

gagnade papper rörande den Guadeloupe'ska atiaren, hafva vi ansett oss böra

meddela ofvanstående kommentarier till livad J. F. Lundblad vttrat sid. 5l.'4.
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långsamt afbjelplig; svenska exporthandeln stängd, export-artiklarna min-

skade, sillfångsten felslagen och sjöfarten hämmad, eller oroad under en

försvårad och osäker kommunikation; beloppet af utländska nationalskul-

den vuxet genom förfallna räntor, och detta effektiva belopp nästan för-

dubbladt, i följd af en uppdrifven vexelkurs; allt sådant borde öfvertyga

om omöjligheten för Sverige, att nu fullgöra sina förbindelser. Kungl.

maj:t hade pröfvat nödigt, att till ytterligare utvecklande af ämnet, för

hemliga utskottet framlägga åtskilliga kalkyler och handlingar, som än

närmare och till siffran bestämde förhållandet, men hvilka kungl. maj:t

anser sig så mycket hellre kunna förbigå, som riksens ständers statsut-

skott eger det bästa tillfälle, att sjelf erfara, och för riksens ständer fram-

visa de speciella detaljerna af riksgäldskontorets ställning till dess ut-

ländska kreditorer.

Emellertid och under förutsättande af de närvarande hindren för

nämda förbindelsers uppfyllande, hade kungl. maj:t likväl å andra sidan

funnit vigtigt och angeläget, att staten, med aktning för sin egen värdig-

het, icke åsidosatt dem, utan de mest gällande skäl, hemtade fråu andra

makters tagna beslut och från följderna deraf, som tvingat till ett reci-

prokt handlingssätt. Kungl. maj:t hade i sådant hänseende till hemliga

utskottets uppmärksamhet framstält, hurusom, uppå kung). maj:ts yrkande,

genom dess minister i Paris, att de behörigen erkända fordringar, dem

svenska undersåter hos franska regeringen före kriget egde, och hvilkas

betalning, formligen och medelst skriftliga resolutioner af franska autori-

teterna bifallen, endast i följd af kriget blifvit uppskjuten, måtte, vid då

mera återkomna vänskapliga relationer, varda godtgjorda, franske kejsa-

ren låtit genom sin minister för utrikes ärendena, i de bestämdaste ut-

tryck förklara att, enligt folkrätten, alla reklamationer, ansökningar och

fordringar hos franska styrelsen vore helt och hållet och för alltid dödade

genom krigstillståndet. Ej mindre vid tillämpningen af denna, utaf en

främmande stat, till direkt förfång för svenska undersåter, antagna prin-

cip, än i betraktande af den sedermera inträffade ockupationen af her-

tigdömet Pommern, oansedt den lemnade garantien åt svenska rikets in-

tegritet, äfvensom af de oberäkneliga förluster, svenska undersåter lidit,

dels genom vänskapliga nationers kaperier under lofliga handelsföretag,

dels förmedelst dekreter om förändringar i underlagda staters finanser,

hvaraf det, som rörer förra konungariket Holland, påbjuder en realisation,

hvilken med två tredjedelars afdrag å beloppet, träffar sjelfva de vän-

skapliga makternas undersåters der egande fordringar, dervid jeraväl kungl.
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maj:ts kärälsklige herr son, b. k. h. kronprinsen, sett ett af honom

i holländska fonderna nedsatt betydligt kapital på en gång till en tred-

jedel förminskas — hade kungl. maj:t funnit det vara hög tid att

söka någon säkerhet och fond för Sveriges kronas och dess undersåters

skadeslöshållande, samt att ett nedsättande af utländska riksgäldens be-

lopp sålunda skulle ifrågakomma, icke under tillämpning af andra staters

grundsatser allena, utan för eget försvar, och såsom medel till ett utbyte

mot lika reela fördelar och effekter. Slutligen hade kungl. maj:t i nå-

der uppgifvit de utvägar, kungl. maj:t härvid pröfvat tjenligast och lika-

ledes till öfverläggning meddelat utskottet sina tankar, angående de sär-

skilda omständigheter, som i ett sammanhang med den generella åtgär-

den borde iakttagas, så väl i afseende på svenska undersåters erhållande

betalning för deras i franska länder egande bestyrkta, men afslagna for-

dringar, som till någon ersättning för dylika ännu outredda fordringsan-

språk och senare timade förluster, samt i öfrigt om de återstående skul-

derna, och om den ändring i riksens ständers finansplan, hvartill allt detta

kommit att föranleda.

Uti häröfver afgifvet underdånigt utlåtande har riksens ständers hem-

liga utskott, under hufvudsakligt instämnjande med kungl. maj:t, enhälligt

yttrat den öfvertygelse, att riksens ständer hvarken böra eller kunna

godtgöra riksgäldskontorets utländska gäld i hela dess vidd; en öfverty-

gelse, som hos utskottet grundats i de nödvändighetslagar, hvilka föreskrif-

vas dels af Sveriges närvarande statsförhållande, dels af omtanken för dess

framtida väl och trygghet. Om sättet, att härvid förfara, hafva trenne

ledamöter varit af skiljaktiga meningar med de öfrige, som erkänt för

lämpligast den hufvudmessyr, kungl. maj:t ansett nödig. Hvad åter be-

träffar den af kungl. maj:t föreslagna betalning och indemnisation till

svenska undersåters väl, har utskottet samfäldt medgifvit principens rik-

tighet, men dess pluralitet i underdånighet projekterat en mera vilkorlig

iiqvidation, jemte en aflägsnare termin för densamma, dervid likväl un-

dantagande ersättningen till kungl. inaj:ts kärälsklige herr son, h. k. h.

kronprinsen, ej allenast för de af honom å svenske undersåters veriiice-

rade fordringar utbetalta förskott, utan ock för hvad han i utländska fon-

derna förlorat; hvaremot fyra bland utskottets ledamöter, på anförda skäl,

biträdt kungl, maj:ts i denna del af ämnet gjorda framställning.

Så långt regeringens skrifvelse.

Statutskottet tillstyrkte förslagets antagande i dess helhet, och

ständerna biföllo det. I A. Lindbergs bekanta "Bidrag till Sveriges
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historia ^efter 1810" heter det med en viss bitterhet: "kanhända

skola andra svenske representanter, än de, som beslöto åtgärden, finna

mera öfverensstämmande med Sveriges sanna värdighet, att återupp-

taga denna fråga och söka godtgöra de oskyldigt lidande, främmande

borgenärerna, som i förlitande på svenska statens redlighet förtrodde

henne sin egendom, och som, sjelfva under den då varande verldsher-

skareps spira ej hade någon del i hans företag, men likväl straffades

derför. Det är emellertid en skyldighet att erkänna, det röster äfven

då höjde sig deremot, och på riddarhuset yttrade sig friherre Staél

von Holstein emot afskrifningen. Han ömmade väl för de handlan-

des lidande, men trodde, att de borde afbida tidpunkten af ett in-

träfiadt nytt vänligt förhållande, till Frankrike, och "emellertid intet

något sådant steg tagas, som sätter fläck på svenska folkets urgamla

trofasthet och förderfvar krediten".

I borgareståndet blef afskrifningen helt och hållet förkastad.

Då riket på detta, som man ser, emot grundlagens bokstaf helt

och hållet stridande sätt, liqviderat två tredjedelar af sin utländska

skuld, återstod ännu den- tredje, om hvilken regeringen i sin proposition

yttrat, att ständerna borde lerana till dess afgörande att bestämma,

om och när den framdeles kunde komma att erkännas. De för sådant

ändamål åt riksgäldskontoret anvisade summor hade, efter förslaget i

7:de punkten i den kungl. skrifvelsen, blifvit stälda till regeringens

disposition för kriget; detta var slutadt och ständerna samlade till en

ny riksdag i Stockholm 1815. Den 6 juli ankom till statsutskottet

följande kungl. proposition.

"Sedan kungl. maj:t under denna dag gifvit riksens ständers stats-

utskott tillkänna, hvad rikets närvarande ställning fordrar, i afseende på

tredjedelen af utländska statsskuldens återerkännaude, vill kungl. maj:t

nu lemna utskottet del af det sätt, på hvilket kungl. maj:t ansett denna

statsskuld åter kunna afbördas.

Ehuru rikets ständer igenom de instruktioner, som, medelst stats-

utskottet, komma att riksgäldskontorets fullmäktige meddelas, äro i till-

fälle att bestämma sättet, huru intresse och afbetaluingarne på rikets

utländska gäld skola verkställas och således kunna fastställa en viss kurs,

utöfver hvilken inga penningeremisser få ega rum, fordras likväl äfven

till dessa således minskade utbetalningar ej obetydliga summor, och ri-

kets årliga vexelbehof ökas, under det att fordringsegarne i sjelfva ver-

ket blifva lidande och förbindelserna blott ofullkomligt uppfyllas.
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Det är i anledning af detta förhållande, och för att för framtiden

aflägsna alla frågor om ett ämne, som alltid blir mindre behagligt, som

kungl. maj:t i nåder varit betänkt på en utväg, att igenom öfverenskora-

melse med nuvarande fordringsegare inlösa hela utrikes gälden, och då

större delen deraf skulle komma att försvinna, förvandla det öfriga till

ett stående inrikes lån. Men då detta icke kan ske, utan att rikets stän-

der i sådant ändamål till kungl. maj:t öfverlemna hela befattningen med
den utrikes gäldens liqviderande, vill kungl. raaj:t härötver, genom stats-

utskottet, inhemta riksens ständers tanke. För att vinna ändamålet, må-

ste kungl. maj:t använda egna medel, och sådana, hvilka i synnerhet till-

höra dess kärälsklige herr son, h. k. h. kronprinsen, hvarför äfven ri-

kets ständer, som vinna dubbla fördelar, då utgifterna blifva betydligen

minskade, och rikets utländska skuld förvandlas till inländsk, deremot

böra lemna kungl. raajrt och h. k. h. kronprinsen samt dess rättmätiga

arfvingar ersättning, för att minska en del af de uppoffringar, hvilka de

velat underkasta sig.

Uti den med hans Storbritanniska maj:t den 3 mars 1813 afslu-

tade allianstraktat afträddes ön Guadeloupe till kungl. maj:t och dess ef-

terträdare på svenska tronen, enligt successions-ordningen af den 26 sep-

tember 1810, emedan hans Storbritanniska maj:t genom öfverlemnandet

af denna franska koloni, såsom varande en ultra-marinsk besittning, trodde

sig finna ett sätt att visa sin personliga tillgifvenhet för kungl. maj:t och

h. k. h. kronprinsen, och att hålla den sistnämde, åtminstone till en del,

skadeslös för de förluster af donationer och annan egendom, som hans

kungl. höghet, sedan han kallades till svenska tronföljden, lidit genom

det politiska system, som Sverige antog och den afsägelse, som blef ho-

nom ålagd i dess å rikets ständer afgifna försäkran.

Då sedermera ön Guadeloupe afträddes till Frankrike, skedde så-

dant ej med annat vilkor, än att engelska ministéren försäkrade hans

raaj:t om ett skadestånd, och det var genom en, den 13 derpå följande

augusti, i London afslutad traktat, som kungl. maj:t samtyckte att, så-

som motsvarande ersättning, emottaga 24 millioner francs.

Det är hälften af densamma, som kungl. maj:t och h. k. h. kron-

prinsen nu erbjuda såsom en gärd åt nationen, öfvertygade, att rikets

ständer skola anse den som en genom närvarande dynasti nationen be-

redd och hemfallen fördel.

Som kungl. maj:t och hans kungl. höghet kronprinsen tro, att hela

beloppet af den först oranämda summan skall vara tillräcklig att inlösa
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ej mindre svenska skulden i Holland, Brabant och Genua, hvaraf blott

en tredjedel är erkänd, än äfven de till sitt fulla belopp faststälda skul-

derna i Hamburg och Leipzig, så bafva de beslutit, att dertill använda

nämde 24 millioner francs, för att sålunda på en gång döda all Sveriges

utrikes gäld. Emot det, att kungl. maj:t tilländabringar denna under-

handling och till rikets ständers riksgäldskontor aflemnar alla de rikets

således inlösta skuldförbindelser, som nu äro i utländsk mans ego, äskar

kungl. maj:t af rikets ständer, att då de derigenom blifvit befriade från

all utländsk gäld och vinna en för framtiden ovärderlig garanti och ökad

säkerhet, de skola utaf de till sådana skulders afbördande bestämda me-

del anslå en årlig summa af tvåhundra tusen riksdaler svenskt banko-

mynt, svarande emot räntan af ett stående lån af 12 millioner francs.

Denna summa skall tjena att betäcka hans kungl. höghet kronprinsen för

dess lidna förluster, och vid den afdelning, som deraf kommer att ske,

skall h. k. h. äfven finna utvägar att godtgöra de förluster, som dess ge-

mål, h. k. h. kronprinsessan för sin del fått vidkännas. Hans maj:t vill,

att denna sålunda funderade ränta skall anses såsom enskildt tillhörig

h. k. h. kronprinsen och dess arfvingar efter successionsordningen af den

26 september 1810, att af dem efter behag disponeras."

Som läsaren finner, var det onekligen en ganska egendomlig trans-

aktion, och hur man vänder densamma, var den en synnerligt fördel-

aktig affär för Karl Johan och hans dynasti. I nionde delen af Schin-

kelska minnena söker förf., hr Karl Rogberg, att framställa vederbö-

randes åtgöranden i den vackraste dager. Detta må nu gälla huru

mycket det kan, men den betingade årliga räntan af två hundra tusen

riksdaler banko för en vålgcrning qvarstär i alla fall temligen gåtlik.

Man skulle till och med kunna påstå, att ett under besynnerliga om-

ständigheter i present erhållet kapital knappast kunnat bättre place-

ras än genom att bereda sig och sina efterkommande för evärdeliga

tider en så vacker ränta.

Såsom ofvan antydt, är k. riksarkivet i besittning af åtskilliga

papper rörande den Guadeloupe'ska affären, nyligen dit öfverlemnade

från ministerarkivet i London. Ur dessa handskrifter anföra vi till slut

några kuriositeter.

Befolkningen på ön Guadeloupe uppskattades' den 20 juni 1814

till 88,800 slafvar, .3,000 fria färgade och 13,000 hvita. Årsinkomsterna

på kaffe m. fl. produkter voro betydliga, så att äfven Frankrike gjorde

en god affär genom Englands kontanta uppgörelse med d. v. svenske
'
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kronprinsen, hvarigenona han erhöll en rund summa af 1 million pund

st., från juli 1815 utbetalta med något mer än 83,000 £ i månaden*.

Genom kursens vexlingar erhöll ock Karl Johan åtminstone vid ett till-

fälle den icke så obetydliga extra inkomsten af mer än 20,000 kronor,

såsom man finner af nedanstående bref från en finansman i London

till baron Eehaösen **.

* Då, såsom hr Rogberg nämner, i anförda del af Schinkelska minnena sid. 462,

verifikationerna rörande Guadeloiipemedlen äro blott mycket sparsamt i behåll, torde våra

läsare med intresse taga kännedom om följande skrifvelse till baron Kehausen, af oss

hemtad ur de nänida ministerarkivspapperen.

Treasurj" Chambers
1-2 july 1815.

Sir

I am commanded by the Lords Commissioncrs of His Majestys Treasury to ac-

quaint Tou that pursuaut to a convention with His Majesty the King of Sweden of the 13

Aug. 1814 their Lordships have directed a "Warrant to be propared for issuing to you

the sum of £ 83.333. 1. 8. in part of the Subsidy agreed to be paid by the said Con-

vention, and My Lords will also direct a similar sum to be paid to you on the lofeach

succeeding month until the sum £, 1,000,000 shall be paid. I am also to acquaint you

that My Lords \vill have under their Consideration hereafter such Balance as may have

arisen accordiug to the råte of Exchange between London and Paris at the time of each

payment in conformity to the Treaty.

1 am
Sir

Your niost obed. Servant

Harrison.

Till supplering af kännedomen om betalningarne af utländska skulder kunna vi

meddela att, förutom hvad hr Eogberg nämner på anförda ställe sid. 460—462, erhöll

baron Rehausen 28 sept. 1815 genom excellensen Engeström kronprinsens order att till

regetingen i Hannover utbetala 35,000 pund st. för svenska arméens underhäll 1813 och 1814.

För egen räkning synes ock kronprinsen vid förefallande behof hafva genom sina

bankirer i Stockholm, Michaelson & Benedicks, lyftat betydande poster.

** Londres le 4 Juillet 1815.

Monsieur le Baron!

II est fort heureux qu'on ne vous ait pas encore assigné les deux millions de

francs pour le premier payement de l'indemnité pour la Guadeloupe, cai malgré que le

changc que je vous ai marqué vendredi passé, m'ait été indiqué ä la bourse, je viens de

m'assurer qu'il y avait une erreur et qu'en effet on a noté vendredi 30 juin sur Paris

ä 1 p . de vue 21 fr. 30 cent.

De sorte que 2,000,000 fr. en change de 21 fr. 30 cent. sont p. st. 93,896. 14. 3.

par consequent une somme de £ 1304. 2. 5. au dela de calcul du Courrier passé.
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